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AMEA RMİ –nin “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi ” şöbəsinin 

2017-ci ilin birinci yarısı üçün 

Hesabatı 

ELMI FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

Şöbədə 6 elmi işçi: 1 f.r.e.d., prof, 2 dosent, 3 elmlər namizədi, 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. İşlərin gedişatı 

plana uyğundur və gecikmə yoxdur. Hesabat dövründə 8 məqalə çapdan çıxmışdır. 

2 məqalə çapa qəbul olunmuş və 1 məqalə çapa hazırlanmışdır. 

İş A: Dartılmaya sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tirin əyilmədə 

dayanıqlığı. (V.C. Hacıyev) 

 Tirin mexaniki xassəsi təkrar elastikliyə malik plastik materaildır və en 

kəsiyi iki simmetriya oxuna malikdir. Ümumi halda məsələnin həlli əyinti və 

dönmə bucağına nəzərən iki xətti sistem tənliyin həllinə gətirilir.  

Göstərmək olur ki, dartılma-sıxılmada müxtəlif müqavimət tir üçün kritik 

momentin tapılması klassik məsələnin həllindən istifadə etməklə qurula bilər. 

məsələnin həlli uyğun elastik məsələnin həllinə gətrilir. 

İş B: Nazik divarlı fırlanan elastiki örtüklərdə qüvvə komponentlərinin 

hesablanması və araşdırılması. (X.İ. Musayev ) 

Oxa simmetrik yükün təsiri altında olan fırlanan sferik örtüyün sərhəddinin 

səmərəliyinin hesabatına baxılmışdır. 
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Fərz edək ki oxa simmetrik yüklənmiş sferik örtüyə onun oxu boyunca yük təsir 

edir. Bu yüklər iki hissədən ibarətdir, onlardan biri konstruksiyanın öz çəkisi, 

digəri isə müntəzəm yayılmış qar yüküdür. 

Nəticə etibarı ilə demək olarki, hesabat momentsiz nəzəriyyə üsulu ilə 

aparılmışdır. Gərgin vəziyyətdə olan fırlanan örtüyün hesabatında qüvvə 

komponentlərinin qiyməti tapılmışdır 

İş C: Lokal əyri strukturlu anizotrop lövhənin məxsusi rəqsində tezliyin təyin 

edilməsi. (T.Y. Zeynalova). 

Kontinual nəzəriyyəyə əsaslanaraq local əyri strukturlu laylı kompozit materialdan 

düzəlmiş düzbucaqlı lövhənin sərbəst rəqsi hərəkətində tezliyinin təyin edilməsi 

məsələsi həll olunur.  

İş Ç: Dairəvi olmayan nazik elastiki sferik, silindrik və s. örtüklərdə qüvvə 

komponentlərinin araşdırılması. (F.S. Hüseynov). 

Gərgin vəziyyətində olan fırlanan sferik örtüyün səthinin bir elementi 

nəzərdən keçirilmişdir. Fırlanan sferik örtüyün sərhədləri yalnız tangensial 

istiqamətində deyil, digər istiqamətləridə nəzərə alınmışdır.  

İş D: Gərginlikli sahədə nazik konstruksiya elementində çatıarın əmələ 

gəlməsi. (E.H. Şahbəndiyev). 

Gərginlik vəziyyəti təyin etmək üçün əsas əlaqələr sərhəd şərtləri və tənliklərdən 

çıxarılır. 

İş E: Ortotrop silindrik örtüklərin özlü-elastik əsas üzərində rəqsləri. (G.R. 

Mirzəyeva).  

Qeyri bircins ortotrop lövhə qeyri bircins mühitin üzərində yerləşir (Fussa-

Vinkler). Hesab olunur ki, lövhənin mexaniki xassələrini xarakterizə edən 

elastikiyyət modulu və sıxlığı cari radiusdan kəsilməz asılıdır. 
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Müvazinət tənliyə oxa görə simmetrik formada əyilmədə dəyişən əmsallı 

mürəkkəb difrensial tənliyə gətirilir və onun dəqiq həllini tapmaq çətinlik 

törətdiyindən təqribi analitik üsulların köməyi ilə qurulur. Məsələnin həlli 

dəyişənlərinə ayırma və Bunov Qalerkin metodları ilə qurulur. 
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ELMİ TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

Şöbədə iki həftədən bir (cümə günü) saat 1200-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 ciddi davam edirlər. 

 V.C. Hacıyev Təffəkür Universitetində (0.5 ştat) professor vəzifəsində 

işləyir bu il Universitetin təşkil etdiyi “Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə elm və təhsilin aktual 

problemlər” ” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransınNəqliyyat və 

texnika elmləri bölməsinə rəhbərlik etmişdır. 

V.C. Hacıyevin elmi rəhbəri olduğu qiyabi doktorant işi elmi şuraya təqdim 

olunmuşdur. 

Gəncə Texnologiya Universitetindən olan dissertant, BDU-nin birdəfəlik 

elmi şurasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün dissertasiya işini 

müdafiə etmişdirş (30.05.17) 

V.C. Hacıyev BDU-nun elmi şurasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

dissertasiyası işinin oponenti olmuşdur. (30.05.17) 

G.R. Mirzəyeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasında (0.5 ştat) müəllimə vəzifəsində işləyir. 

İşə davamiyyət qənaətbəxşdir. 

 

 

 

Şöbə müdiri:                                                         f.r.e.d. prof. V.C. Hacıyev 

	


