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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

Mövzunun aktuallığı. Silindrik formalı hidrotexniki 
qurğulardan su xətlərinin, neft və qaz kəmərlərinin çəklişində, 
kanalizasiya şəbəkələrinin qurulmasında geniş istifadə olunur. Neft 
kəmərlərində, kanalizasiya borularında axan mayenin tərkibində 
çoxlu qarışıqlar olduğundan borunun divarında kristallaşma hesabına 
müəyyən təbəqə əmələ gətirir. Zaman keçdikcə bu təbəqə 
qalınlaşaraq borunun buraxıcılıq qabiliyyətini azaldır və eyni 
zamanda respublikamızın ərazisi seysmik aktiv zonada 
yerləşdiyindən boruları tez sıradan çıxarır. İstismar rejimində belə 
borular müxtəlif mühitlərlə təmasda olurlar. Belə boruların işlək 
qabliyyətini və dayanıqlığını artırmaq üçün onları qabırğalarla 
möhkəmləndirirlər. Odur ki, maye və bərk mühitlərlə təmasda olan 
möhkəmləndirilmiş silindrik boruların dinamik sərtlik 
xüsusiyyətlərinin tədqiqi praktika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Dissertasiya işi məhz bu mövzuya, kanalı olan və kanalında ideal və 
ya özlü maye axan mühitlə kontaktda olan, qabırğalarla 
möhkəmləndirilmiş anizotrop (ortotrop) silindrik boruların dinamik 
sərtlik xüsusiyyətlərindən biri - məxsusi rəqs tezliklərinin 
tapılmasına və zamana görə harmonik dəyişən qüvvənin təsiri altında 
məcburi rəqslərinin tədqiqinə və konstruksiyanın optimal variantının 
seçilməsinə həsr olunduğu üçün aktualdır.  
          Qeyd edək ki, silindrik formalı hidrotexniki qurğu 
konstruksiyasının optimal variantı dedikdə, çəkisi yüngül olub, 
iqdisadi baxımdan maya dəyəri aşağı olan, möhkəmliyi normativ  
tələbatlara cavab verən konstruksiyanın seçilməsi nəzərdə tutulur. 
Qabırğalarlа möhkəmləndirilmiş silindrik formalı hidrotexniki 
konsruksiya dedikdə, qarşılıqlı deformasiya olunan silindrik qabıq ilə 
birölçülü qabırğaların birləşməsi nəzərdə tutulur.   
           Mühitlə dinamik təmasda olan silindrik boruların dinamik 
sərtlik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində İ.Amironun, C.Ağalarovun, 
R.Berqmanın, R.Əmənzadənin, F.Lətifovun, R.İskəndərovun, 
M.Mehdiyevin, Ə.Seyfullayevin, M.Axundovun, A.Əlizadənin, 
Y.Sevdimalıyevin, Z.Musayevin böyük xidmətləri olmuşdur. 
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      Tədqiqatın məqsədi. İdeal və ya özlü maye axan mühitlə 
dinamik təmasda olan qabırğalarla möhkəmləndirilmiş materialı 
anizotropluq xassəsi daşıyan silindrik formalı hidrotexniki qurğu 
elementlərinin dinamik sərtlik xarakteristikalarından biri - məxsusi 
rəqs tezliklərini tapmaqdan, bu tezliklərə sistemi xarakterizə edən 
mexaniki və fiziki parametrlərin təsirini öyrənməkdən, zamana görə 
harmonik dəyişən qüvvənin təsiri altında silindrik qabığın məcburi 
rəqslərini tədqiq etməkdən, tapılmış məxsusi rəqs tezliklərinə əsasən 
konstruksiyanın optimal variantını seçməkdən ibarətdir.  

Dissertasiya işində alınan nəticələr su kəmərlərində və    
kanalizasiya borularında istifadə olunan kompozit boruların, 
həmçinin neft kəmərlərinin və üzunmüddətli istismarı üçün tövsiyə 
olunur.  
            Tədqiqatın üsulları. Əsas nəticələrin alınmasında Hamilton 
– Ostroqradski variasiya prinsipindən, elastiklik nəzəriyyəsinin 
yerdəyişmələrində hərəkət tənlikləri sistemindən, ideal mayenin 
potensialının köməyi ilə yazılmış hərəkət tənliyindən, özlü-elastiki  
mayenin hərəkətini ifadə edən Navye-Stoks vektorial tənliyindən, 
eləcə də xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin 
metodlarından istifadə olunmuşdur. 
          Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  
-seysmik aktiv zonada yerləşən, kanalizasiya borularında yaranan 
kristallaşmanı və ideal mayenin təsirini nəzərə alan  
möhkəmləndirilmiş silindrik boruların rəqslərinin tədqiqi: 
- seysmik aktiv zonada yerləşən, kanalizasiya borularında yaranan 
kristallaşmanı və özlü-elastiki mayenin təsirini nəzərə alan  
möhkəmləndirilmiş silindrik boruların rəqslərinin tədqiqi; 
-möhkəmləndirilmədə istifadə olunan qabırğalar sayının optimal 
variantının seçilməsi.  
    Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq: 

1. Kanalında ideal və ya özlü maye axan mühitlə dinamik 
təmasda olan  qabırğalarla möhkəmləndirilmiş silindrik boruların 
məxsusi rəqs tezliklərini tapmaq üçün məsələnin fiziki və riyazi 
modeli qurulmuşdur;  

2. Qurulmuş model əsasında və Hamilton-Ostroqradskinin 
variyasiya prinsipinin tətbiqi ilə  tədqiq olunan sistemin məxsusi rəqs 
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tezlikləri tapılmış, bu tezliklərə sistemi xarakterizə edən mexaniki və 
fiziki parametrlərin təsiri öyrənilmişdir; 

3. Zamana görə harmonik dəyişən qüvvənin təsiri altında 
silindrik qabığın məcburi rəqsləri tədqiq olunmuş, ortotrop silindrik 
qabığın nöqtələrinin yerdəyişmələri üçün analitik ifadə alınmışdır; 

4. Tapılmış məxsusi rəqs tezliklərinə əsasən silindrik formalı 
hidrotexniki konstruksiyanın və onun elementlərinin  optimal variantı 
seçilmişdir.  

     Nəticələrin dəqiqliyi. Qoyulmuş məsələnin həllində Hamilton 
– Ostroqradski variasiya prinsipindən, elastiklik nəzəriyyəsinin 
yerdəyişmələrində hərəkət tənlikləri sistemindən, qabırğalar 
nəzəriyyəsinin dəqiq tənliklərindən, mayenin hərəkətini xarakterizə 
edən hərəkət tənliyindən və tənliklər sistemindən, özlü-elastiki  
mayenin hərəkətini ifadə edən Navye-Stoks vektorial tənliyindən 
istifadə olunmasına əsaslanır.   
            Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiyada 
alınmış nəticələrdən qabırğalarla möhkəmləndirilmiş silindrik 
formalı hidrotexniki qurğuların (su kəmərlərinin, kanalizasiya 
borularının və s.), sənaye və mülki tikintidə istifadə olunan bu cür 
təyinatlı konstruksiyaların və konstruksiya elementlərinin gərginlikli-
deformasiyalı vəziyyətinin öyrənilməsində, dinamik sərtlik 
xüsusiyyətlərindən biri – məxsusi rəqs tezliklərinin tapılmasında və  
konstruksiyanın optimal variantının seçilməsində istifadə etmək olar.  
Qeyd etmək lazımdır ki, dissertasiyada nəzərdən keçirilmiş 
optimallaşdırma məsələləri, həmçinin müvafiq nəticələr elmi 
mətbuatda dərc olunmuşdur, buna görə tətbiq üçün ictimai əlçatandır.  

Dissertasiya işində alınan nəticələrdən Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalı üzərində (xüsusi olaraq Taxtakörpü su bəndi ilə  
kanalın  birləşmə hissəsində) halqalarla möhkəmləndirilmiş ötürücü 
metal boru kəmərinin layihələndirilməsi və dayanıqlığa 
hesablanmasında istifadə edilmişdir və praktikada tətbiqi zamanı 
alınan iqdisadi səmərə konstruksiyanın hər vahid uzunluğuna çəkilən 
xərclərin 5-7%-ni təşkil edir (Akt-AZDÖVSUTƏSLAYİHƏ).   

Elmi işin aprobasiyası. Dissertasiya işinin əsas müddəaları 
və elmi nəticələri mütamadi olaraq göstərilən elmi konfranslarda və 
elmi seminarlarda məruzə olunmuş müzakirə edilmiş və 
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bəyənilmişdir: AzMİU-nun “Nəzəri və inşaat mexanikası”, 
“Materiallar müqaviməti”, “İnşaat konstruksiyaları”, “Ali riyaziyyat” 
“Bünövrələr, özüllər və yeraltı qurğular” kafedralarının (2012-2019), 
Müasir məsaməli beton bloklarından istifadənin texniki – iqdisadi 
preblemləri adlı elmi – praktiki konfransında (Bakı, 2016), BDU-nun 
«Nəzəri və bütöv mühit mexanikası» kaferasının (2017), Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc tədqiqaçıların 
XX Respublika elmi konfransında (Bakı, 2016), Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc tədqiqaçıların 
XXI Respublika elmi konfransında (Bakı, 2017), IV Beynəlxalq 
Ukrayna - Azərbaycan Elmi - praktik konfransında (Poltava, 2021).  
         Müəllifin şəxsi iştirakı. Dissertasiya işində müəllif tərəfindən 
qarşıya qoyulan elmi məsələlər və əldə edilmiş əsas elmi nəticələr 
bilavasitə müəllif tərəfindən müstəqil olaraq alınmışdır. Aparılmış 
tədqiqatların elmi nəticələri və onların əsasında tərtib olunmuş 
məqalələr və konfrans materialları dissertasiyanın elmi rəhbəri və 
həmmüəlliflərlə müzakirə olunmuşudur. Tədqiqatın əsas məqsədləri 
və onlara nail olmaq üçün qoyulan məsələlər göstərilmişdir və 
müzakirəsi keçirilmişdir.    
           Nəşrlər. Dissertasiya işinin məzmununu əks etdirən 
tədqiqatların nəticələrinə dair ölkə və xarici elmi-texniki nəşrlərdə 14 
elmi iş çap olunmuşdur.  
           Dissertasiyanın strukturu və həcmi. Dissertasiya işi giriş 7 
səhifə, I fəsil 15 səhifə, II fəsil 50 səhifə, III fəsil 50 səhifə, nəticə 2 
səhifə və istifadə olunmuş ədəbiyyat 17 səhifə, 6 şəkil, 50 qrafikdən 
ibarətdir. İşin ümumi həcmi 146 səhifədən ibarətdir. Dissertasiya 
işinin ümumi həcmi 247579 işarədir (titul - 384 işarə sayı, 
mündəricat 3693 işarə sayı, giriş - 11517 işarə sayı, birinci fəsil - 
30000 işarə sayı, ikinci fəsil - 100000 işarə sayı, üçünçü fəsil - 
100000 işarə sayı nəticə - 1985 işarə sayı). İstifadə olunmuş 
ədəbiyyat siyahısı 106 adda ədəbiyyatdan ibarətdir.  
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DİSSERTASİYA İŞİNİN QISA MƏZMUNU 
       Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın məqsədi, 
tədqiqat üsülları, elmi yeniliklər, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar, 
işin nəzəri-praktiki əhəmiyyəti və dissertasiya işinin ayrı-ayrı 
fəsillərinin qısa məzmunları şərh edilmişdir. 

Birinci fəsildə mühitlə təmasda olan qabırğalarla 
möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik konstruksiyaların hesabatına 
aid işlərin qısa xülasəsi verilmişdir. Fəsil üç paraqrafdan ibarətdir.  
      Birinci paraqrafda qaz-bərk mühit-hamar silindrik örtük 
sisteminin rəqslərinə aid işlərin qısa xülasəsi verilmişdir. Bu işlərdə  
daxili kanalı olan və kanalı qazla doldurulmuş bərk mühitlə təmasda 
olan  mütləq sərt silindrik örtüyün məxsusi rəqslərinə baxılmışdır və 
aparılmış tədqiqat işlərində silindrik qabığın eninə-radial rəqslərinə 
baxılmış, tezlik tənliyi alınmış və müfəssəl araşdırılmışdır. Dairəvi 
istiqamətdəki dalğa ədədinin müxtəlif qiymətlərində alınmış tənliyin 
kökləri təyin edilmişdir.  

Baxılan konstruksiyaların dinamiki xüsusiyyətləri ondan 
ibarətdir ki, bir tərəfdən sistemin kiçik rəqs tezlikləri qabığın parsial 
tezliyindən aşağı ola bilər, digər tərəfdən isə praktika üçün yüksək 
tezliklər maraq doğura bilər (məsələn, qazın kanalda avtorəqsləri). 
Bu səbəbdən də yalnız mühitin təsirini nəzərə almaqla qabığın rəqs 
tezliklərini tapmaq kifayət etmir. Baxılan işlərdə kanalı qazla dolu 
olan, mühitlə təmasda olan silindrik qabığın sərbəst rəqslərinə 
baxılmışdır. Göstərilmişdir ki, sistemin məxsusi rəqs tezlikləri bərk 
mühitin parsial tezliklərinə (parsial tezlik dedikdə, qaz olmadıqda 
alınan tezliklər nəzərdə tutulur), mühit mütləq sərt olduqda qazın və 
qabığın tezliklərinə yaxındır. 

İkinci paraqrafda bərk və maye mühitlə təmasda olan 
möhkəmləndirilmiş izotrop silindrik örtüyün  rəqslərinə aid işlərin 
qısa xülasəsi verilmişdir. Aparılmış tədqiqat işlərində hərəkətdə və 
ya sükunətdə olan, ikifazalı mayelər ilə təmasda olan, müntəzəm 
paylanmış qabırğalarla möhkəmləndirilmiş, oxu boyu sıxıcı qüvvənin 
təsiri altında olan silindrik qabığın məxsusi rəqs tezlikləri öyrənilmiş 
və tapılmış tezliklərə mühitin parametrlərinin, qabırğalar sayının, 
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təsir edən sıxıcı qüvvənin, mayenin axma sürətinin təsiri tədqiq 
olunmuş, daxil edilmiş nisbi effektivlik parametrinin köməyi ilə 
silindrik qabığın ölçüləri və qabırğalar sayının səmərəli variantı 
seçilmişdir. Mayenin hərəkətinin üç forması nəzərdən keçirilmişdir: 
1) hərəkətsiz maye; 2) müəyyən sabit sürətlə hərəkət edən maye;             
3) iki fazalı maye.  

Hər üç halda Hamilton–Ostroqradski variyasiya prinsipini tətbiq 
etməklə konstruksiyanın məxsusi rəqs tezliklərini hesablamaq üçün 
tezlik tənlikləri yazılmış və kökləri ədədi üsulla reallaşdırılmışdır. 
Baxılan halların hər birində tezlik tənlikləri yazılmış, konstruksiyanı 
xarakterizə edən həndəsi, mexaniki, fiziki parametrlərə əsasən və 
Bessel funksiyasının loqarifmik törəməsinin asimptotikası 
ifadəsindən istifadə etməklə həll edilmişdir. Məsələ qeyri-simmetrik 
və oxasimmetrik hallarda tədqiq olunmuşdur. Mayenin sıxılma 
dərəcəsinin sistemin oxasimmetrik rəqs prosesinə təsiri 
müəyyənlişdirilmişdir. Tədqiq olunan sistemin məxsusi rəqs 
tezliklərini tapmaq üçün asimptotik ifadələr alınmışdır. 

Üçüncü paraqrafda bərk və maye mühitlə təmasda olan 
möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik örtüyün  rəqslərinə aid işlərin 
qısa xülasəsi verilmişdir. Tədqiqat işlərində sıxıcı qüvvənin təsiri 
altında olan, bərk mühitlə kontaktda olan, mil və halqaların köməyi 
ilə bərkidilmiş, toxunma səthində sürtünmə qüvvələri nəzərə alınan 
anizotrop silindrik qabıqdan ibarət sistemin sərbəst rəqslərinin 
tezliklərinin tapılmasına, tapılmış tezliklərin köməyi ilə sistemin 
səmərəli variantının təyin olunmasına həsr olunmuşdur. Elastiklik 
nəzəriyyəsinin yerdəyişmələrdə yazılmış hərəkət tənlikləri 
sistemindən, Bessel funksiyasının xassələrindən istifadə etməklə, 
Ostroqradski-Hamilton variasiya prinsipini tətbiq edərək, diskret 
yerləşmiş qabırğalarla möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik 
örtüyün  bərk mühitlə təmas səthlərində kontakt şərtlərini nəzərə 
almaqla, sistemin sərbəst rəqsləri tədqiq olunmuş, rəqs tezlikləri 
hesablanmış və bu tezliklər  əsasında anizotrop silindrik örtüyün 
parametrlərinin səmərəli variantını seçmək üçün məsələnin riyazi və 
fiziki modeli tərtib olunmuşdur.  

Anizotrop silindrik örtüyün möhkəmləndirilməsinin üç halı 
nəzərdən keçirilmişdir: 1) doğuranı istiqamətində bərkidilmiş 
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millərlə; 2) oxuna perpendikulyar müstəvidə bərkidilmiş  halqalarla; 
3) ortoqonal şəbəkə əmələ gətirən halqalar və millərlə. Bu  halların 
hamısında baxılan sistemin rəqs tezliklərini hesablamaq üçün tənlik 
yazılmış və kökləri hesablanmışdır. Təmas səthində sürtünmə 
qüvvələri nəzərə alınan anizotrop silindrik qabığın bərk mühitlə  
rəqslərini öyrənərkən iki hala baxılmışdır: a) bərk mühitin rəqs 
prosesinə ətalət təsiri hesaba alınmır; b) bərk mühitin rəqs prosesinə 
ətalət təsiri hesaba alınır. Hər iki hal üçün konstruksiyanın rəqs 
tezlikləri tapılmış və müqayisəsi verilmişdir.   

İkinci fəsil altı paraqrafdan ibarətdir. Birinci paraqrafda 
qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və kanalında ideal 
maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabığın 
məxsusi və məcburi rəqsləri haqqında məsələnin qoyuluşu 
verilmişdir. Çubuqlarla möhkəmləndirilmiş silindrik qabıq dedikdə, 
ortotrop silindrik qabıq və ona koordinat xətləri boyunca sərt 
bərkidilmiş çubuqlardan ibarət sistem başa düşülür  (şəkil 1). 

 
Şəkil 1. Kanalında ideal maye hərəkət edən mühitlə 

təmasda olan möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabıq 
Nəzərdə tutulur ki, koordinat oxları örtüyün baş əyrilik xətləri 

ilə üst-üstə düşür və millər bu xəttlər boyunca örtüklə sərt təmasda 
olur. Hesab olunur ki, silindrik qabığın gərginlikli-deformasiyalı 
vəziyyəti Kirxhof-Lyav hipotezasına əsaslanan örtüklərin xətti 
nəzəriyyəsinin tənlikləri ilə tam təyin olunur. Çubuqların hesabatında 
isə düz oxlu çubuqlar üçün Kirxhof-Klebş nəzəriyyəsinə əsaslanan 
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tənliklərdən istifadə edilir. Ostroqradski-Hamiltonun variasiya 
prinsipindən istifadə edərək, qeyd etdiyimiz sistemin əsas tənliklər 
sistemi alınmışdır: 

����� � ����	
 ��
�� � ��� ��

���� � � ���� � ���	 ������ � 

� ����� � ���	 �� � ����	 ��
��� � � �� ������� � ����2�  

���� � ���	 ������ � ���� ��
�� � � �� � ��� � ����	
 ��

���!  � � 

����� � ��� � ����	
 ��� � ������� � ���#2�                        �1	 

� ����� � ���	 �� � ����	 ��
��� � � ���� � ��� � �%��	
 ���� � 

�
&''
(
'')��� � 2��� � �����%��	�*%���	 � ��%��	 � *%���	
 ��

��� �
�+�

,--
-.�����*���	
 �/

�/ � 2���� � ���	 �/
����� �

�����*%���	�*%���	
 �/
��/ 011

12
3''
4
''5 � � 

��� ������� � ��
2� �6 

 Burada ���, ���, ��� uyğun ortotrop materialın koordinat 
oxları istiqamətindəki əsas elastikiyyət modullarıdır və Yunq 
modulları 89�, 89�, Puasson əmsalları :�, :� ilə aşağıdakı kimi ifadə 
olunurlar: 

��� � 89�1 � :�:� ;  ��� � 89�1 � :�:� ;   
��� � :�89�1 � :�:� � :�89�1 � :�:� ;  ��� �  �� �    

Kristallaşmadan yaranan mühitin hərəkət tənlikləri sistemi 
silindrik koordinatlarda aşağıdakı kimi yazılır: 
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�<% � 2=%	 ���> � 2=%> �?��@ � 2=% �?��A � �% ��B���� � 0 

�<% � 2=%	 1> ���@ � 2=% �?D�A � �?D�A � �% ��BD��� � 0           �2	 

�<% � 2=%	 ���A � 2=% ��> �>?E	 � 2=%> �?E�@ � �% ��BE��� � 0 

            U sürəti ilə hərəkət edən mayenin hərəkəti ϕ%  potensialına 
nəzərən aşağıdakı şəkildədir: 

  ∆@G � 1+H� I��@G��� � 2J ��@G���� � J� ��@G����K � 0           �3	 

       (1), (2) sistemlərinə və (3) tənliyinə kontakt şərtləri də əlavə 
olunur. Bərk mühitlə silindrik qabıq arasında sərt kontakta baxılır. 
Bu halda kontakt şərtləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

Yerdəyişmələrin bərabərliyi B� � �,   BD � M,   BE � �         �> � �	               �4	 

      Təzyiq qüvvələrinin bərabərliyi �� � �OE�,   �P � �OEP,   �E � � OEE       �> � �	           �5	 
Mühitlə-mayenin təmas səthində  normal istiqamətində sürət 

və təzyiqin bərabərliyi ödənir:                    

   �E|EST � UDUE VEST � � �?H UWUXY � J UWZU[
                   �6	       

OE� � 0,   OEP � 0,    OEE � �]    �> � +	              �7	          + �mühitin kanalının radiusudur. 
(4) - (7) kontakt şərtlərinə aşağıdakı sərhəd şərtləri əlavə 

olunur. Nəzərdə tutulur ki, silindrik qabıq kənarlarından oynaqla 

bərkidilmişdir, yəni      � 0  və   � � �� � _� �` 
   kəsiklərində  � � � � 0,    a� � b� � 0                            �8	 
mühit üçün isə  O�� � 0,   BD � BE � 0                                  �9	 

şərtləri ödənir.  
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   Əgər (1) tənliyinə daxil olan �6 �in ifadəsinə silindirin xarici 
səthində təsir edən �H � �6efgBh�Bih jk� Bih?���                     �10	  
qüvvəsini də əlavə etsək, qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili 
kanalında maye axan, kristal mühitlə kontaktda olan ortotrop 
silindrik qabığın məcburi rəqslər tənliyini alarıq.  

Beləliklə, möhkəmləndirilmiş, daxili oblastında kanalı olan 
bərk mühit və bu kanalda ideal maye axan silindrik qabıqdan ibarət 
konstruksiyanın məcburi və məxsusi rəqslərinin tədqiqi silindrik 
örtüyün (1), bərk mühitin (2) hərəkət tənliklər sisteminin, ideal 
mayenin (3) tənliyinin (4)-(7) kontakt və (8), (9) sərhəd şərtləri  
daxilində birgə inteqrallanmasına gətirilir 1 . 

          İkinci paraqrafda doğuranı boyu müntəzəm yerləşən  
qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və kanalında ideal 
maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabığın 
sərbəst rəqslərinə baxılmışdır. Mühitin rəqs prosesinə ətalət təsirinin 
iki halına baxılmışdır: 

a)mühitin ətalət təsiri rəqs prosesinə zəifdir;  
b)mühitin rəqs prosesinə ətalət təsirini nəzərdən atmaq olmaz.   
Qabığın həllərini aşağıdakı şəkildə axtarırıq: � � lcosh�cospsin?���;     M � ssinh�sinpsin?���; � � tcosh�sinpsin?���;                        �11	 
Burada l, s, t- naməlum sabitlərdir. Kontakt şərtlərindən, 

bərk mühitin hərəkət tənlikləri sisteminin və mayenin hərəkət 
tənliyinin həllərindən istifadə etməklə a) halında tezlik tənliyi 
alınmışdır.  detxyz{x � 0,         i, | � 1,2,3                      �12	 

Burada:  

                                                 
1 Məmmədrzayeva, F.T. Qabıqlarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və 
kanalında maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabığın 
sərbəst rəqsləri // - Bakı:  Nəzəri və tətbiqi mexanika 1, Ali məktəblərarası elmi-
texniki jurnal, - 2015. №1, - s. 111-118. 
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y�� � ����� � ����	
j��� � ���h� � ?������1 � ��	 � ��t}��2� ;  
y�� � ��� � ��� � ��t}��2� ; 

y�� � � ����� � ���	j� � ����	j��� � ��t}��2�  � ; 
y�� � ���� � ���	hj� � ��t}P�2� ; 

y�� � ����j��� � � �� � ���	h� � ?����� � ��t}P�2� ; 
y�� � h���� � ���	 � ��t}P�2� ; y�� � ���� � ���	jh� � ��t}E�2� ; 

y�� � � I���� � ���	h � Z~�}�~�� K ;  
y�� � ��� � 2��� � ��� � �1 � ��	���?�� � 

� ��
2� ��������?��?H� � ��t�E�2� � 

�+� ����� � *���	
j/�/ � 2���� � ���	h�j��� � ���h/�  
 (12)  tənliyi ədədi üsulla tədqiq olunmuşdur. Parametrlər 

üçün aşağıdakı qiymətlər götürülmüşdür: 8 � 8� � 6.67 · 10�  � j�` ;  � � 0.3;  p � 1; h � 8;  �� � 1.39 jj; � � 160 jj;  
_� � 800 jj; ��2 k��� � 0.01591;  �#�2 k��� � 0.8289  · 10��; � � 0.45 jj; �� � 4;  ���.�2 k��� � 0.5305 · 10��; |��| � 0.1375 · 10���;  +� � 2.25+X;  +X � 308 j B⁄  

   Hesablamaların nəticələri qrafik  1 - də sistemin məxsusi rəqs 
tezliklərinin kanalın radiusundan, qrafik 2 - də sistemin məxsusi rəqs 
tezliklərinin mayenin sıxlığından asılılığı verilmişdir. Qrafik  1 - dən 



14 

 

göründüyü kimi kanalın radiusu, silindrik qabığın ortotropluq xassəsi 
gücləndikcə sistemin məxsusi rəqs tezlikləri artır. Qrafik 2 göstərir 
ki, mayenin sıxlığı artdıqca, sistemin məxsusi rəqs tezlikləri azalır. 

 

Qrafik 1. Sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin mühitin  
kanalının radisundan asılılığı. 

 
Qrafik  2. Sistemin məxsusi rəqs 

tezliklərinin mayenin sıxlığından asılılığı. 
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Kontakt şərtlərindən, bərk mühitin hərəkət tənlikləri 
sisteminin və mayenin hərəkət tənliyinin həllərindən istifadə etməklə 
a) halında tezlik tənliyi alınmışdır1: detxyGz{x � 0,         i, | � 1,2,3                     �13	 

Burada 

yG�� � ����� � ����	
j��� � ���h� � ?������1 � ��	 � ��t���2� ;  
yG�� � ��� � ��� � Z~���~�� ;  

yG�� � � ����� � ���	j� � ����	j��� � ��t���2�  � ; 
yG�� � ���� � ���	hj� � ��t�P�2� ; 

yG�� � ����j��� � � �� � ���	h� � ?����� � ��t�P�2� ; 
yG�� � h���� � ���	 � ��t�P�2� ; yG�� � ���� � ���	jh� � ��t�E�2� ; 

yG�� � � ����� � ���	h � ��t�E�2� � ; 
yG�� � ��� � 2��� � ��� � �1 � ��	���?�� � 

� ��
2� ��������?��?H� � ��t�E�2� � 

�+� ����� � *���	
j/�/ � 2���� � ���	h�j��� � ���h/� 

(12) tənliyindən fərqli olaraq (13) tənliyi naməlum tezliyə 
əsasən transendent tənlikdir.    
          (13)  tənliyi ədədi üsulla tədqiq olunmuşdur. Hesablamaların 
nəticələri qrafik 3-də sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin kanalın 
radiusundan, qrafik 4-də sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin mayenin 

                                                 
1 Məmmədrzayeva, F.T. Özlü maye və qruntla təmasda olan doğuranı qabırğalarla 
möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabığın sərbəst rəqsləri // - Bakı: Nəzəri və 
tətbiqi mexanika 1, Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal, - 2017. - №3-4, -s.45-
52. 



16 

 

sıxlığından asılılığı şəklində silindrik qabığın materialının 
elastikiyyət sabitlərinin müxtəlif nisbətləri üçün  verilmişdir. Qrafik 
3-dən göründüyü kimi kanalın radiusu, silindrik qabığın ortotropluq 
xassəsi gücləndikcə sistemin məxsusi rəqs tezlikləri artır. Qrafik 4  
göstərir ki, mayenin sıxlığı artdıqca, sistemin məxsusi rəqs tezlikləri 
azalır. Mühitin ətalət təsirinin nəzərə alınması sistemin məxsusi rəqs 
tezliklərini ətalət təsiri nəzərə alınmadığı hala uyğun rəqs tezlikləri 
ilə müqayisədə azaldır.        

Anoloji məsələ halqalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı 
olan və kanalında ideal maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan 
ortotrop silindrik qabıq üçün üçüncü paraqrafda, şəbəkə əmələ 
gətirən qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və 
kanalında ideal maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop 
silindrik qabıq üçün dördüncü paraqrafda 1 öz həllini tapmışdır.   

 
Qrafik 3. Sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin 

mühitin kanalının radiusundan asılılığı. 

                                                 
1 Маммедрзаева, Ф.Т. Вынужденные колебания подкрепленной продольными 

ребрами ортотропной цилиндрической оболочки с твердой и жидкой средой 
// - Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc 
tədqiqaçıların XXI, Respublika elmi konfransının materialları , 2017, - s. 277-280 
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Qrafik 4. Sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin 

mayenin sıxlığından asılılığı. 
            Beşinci paraqrafda şəbəkə əmələ gətirən qabırğalarla 
möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və kanalında ideal maye 
hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabıq üçün 
optimallaşdırma məsələsi həll edilmişdir. Nisbi effektivlik əmsalı və 
ya optimallaşma parametri µ olaraq möhkəmləndirilmiş, kanalı olan 
və  kanalında ideal maye axan bərk mühitlə təmasda olan silindrik 
qabığın minimal məxsusi rəqs tezliyinin kvadratının, onlarla eyni 
çəkidə kanalı olan və kanalında ideal maye axan bərk mühitlə 
təmasda olan hamar silindrik qabığın minimal məxsusi rəqs 
tezliyinin  kvadratına olan nisbəti qəbul edilir:  

= � ?�z��
?H�z��  

      Bu nisbət maksimal qiymət alanda qabığın ölçüləri və materialı 
optimal hesab olunur. Optimal qabığı seçmək üçün aşağıdakı 
parametrləri müxtəlif şəkildə variasalayırlar. Qabığın nisbi qalınlığı: 

 �� � �Z 

Boyuna və eninə qabırğalar arasındakı məsafələrin 
qabırğaların qalınlığına olan nisbəti:  

+� � 2k���� ,     +� � _���� � 1	� ;       
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        Bundan əlavə fərz olunur ki, qabığın radisusu, uzunluğu, 
çubuqların en kəsiyinin forması əvvəlcədən məlumdur.  
Optimallaşdırma məsələsi ��, +�, +�, @�� , @��  parametrlərinin müxtəlif 
qiymətlərində ?� kəmiyyətinin maksimal qiymətinin tapılmasına 
gətirilir. Tapılmış ?� tezlik parametrinə əsasən optimallaşdırma 
parametri µ-ni hesablamaq olar. µ optimallaşdırma parametri 
müxtəlif @�� ;  @��  -lər üçün @�  -dən asılılığı qrafik 5-də verilmişdir. 
Boyuna qabırğaların çəkisinin eninə qabırğaların çəkisinə olan 
nisbəti @�� ; Qabırğaların ümumi çəkisinin qabığın  çəkisinə olan 
nisbəti @�� . Hesablamaların nəticələri göstərir ki, optimal varinata  =�T� � 18.75   qiyməti uyğun gəlir. Qrafikdən göründüyü kimi '

1ϕ  

artdıqca nisbi effektivlik əmsalı µ  artaraq maksimum qiymət alaraq  

yenidən azalır və bu parametrin maksimumuna uyğun gələn '
1ϕ  

vahiddən çox az fərqlənir. Bu isə onu göstərir ki, qabırğaların çəkisi 
təqribən silindrik qabığın çəkisinə bərabər olduqda qabığın 
möhkəmləndirilməsi əlverişlidir. Hesablamalara əsasən bu nəticə 
kifayət qədər sıx şəbəkə əmələ gətirən çubuqlarla möhkəmləndirmə 

üçün doğrudur. '
1ϕ  -in kiçik qiymətlərində µ  əmsalı vahiddən kiçik 

minimum qiymət alır ki, bu da silindrik qabığın olduqca zəif 
qabırğalarla möhkəmləndirilməsinin səmərəli olmadığını göstərir.  

 
Qrafik 5. Nisbi  effektivlik əmsalı µ-nün  

çubuqlarının çəkisi ��-dən asılılığı 
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Üçüncü fəsil altı paraqrafdan ibarətdir. Birinci paraqrafda 
qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və kanalında özlü  
maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabığın 
oxasimmetrik məxsusi və məcburi rəqsləri haqqında məsələsinin 
qoyuluşu verilmişdir. 

Özlü mayenin hərəkəti Navye-Stoks tənliyi ilə təyin olunur: 

     �H U����UX � ��>+�] �  �¡¢T�~ �>+� �U�UX
 � =∇��  �����       �14	   

Burada  = � dinamik özlülük əmsalı, ] � mayenin hər hansı 
nöqtəsində təzyiq, �H � mayenin sıxlığı, +� � səsin mayedə yayılma 
sürəti,  ∇� � Laplas operatoru,  ��¤��, �#, �6¥ � mayenin istənilən 
nöqtəsinin sürət vektorudur 1.   

 
 

Şəkil 2.  Kanalında özlü maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan 
möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabıq 

(1), (2), (14) sistemlərinə kontakt və sərhəd şərtləri də əlavə 
edilir. Bərk mühitlə özlü mayenin sərhəddində aşağıdakı şərtlər 
ödənir �> � �	: 

                                                 
1 Məmmədrzayeva, F.T. Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və 
kanalında özlü-maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabığın 
oxasimmetrik məcburi rəqsləri // - Bakı: Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin 
yaranmasının 100-illiyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyətinin, 
doktorantların və Gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi konfransının materialları,  
2018, - s. 117-118 
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�� � �B��� ,        �E � �BE��                                   �15	  ��� � �OE�,      �6� � �]                                 �16	  
     Bərk mühitlə silindrik qabıq arasında sərt kontakta baxılır.  Bu 

halda kontakt şərtləri aşağıdakılardan ibarətdir > � �:                         
 Yerdəyişmələrin bərabərliyi: B� � �,          BE � �                              �17	 

Təzyiq qüvvələrinin bərabərliyi: �� � �OE�, �E � �OEE                   �18	  
Kontakt şərtlərindən, bərk mühitin hərəkət tənlikləri 

sisteminin və mayenin hərəkət tənliyinin həllərindən istifadə etməklə  
a) halında millərlə  möhkəmləndirilmiş konstruksiya üçün tezlik 
tənliyi alınmışdır:  detx¦z{x � 0,         i, | � 1,2.                             �19	 

Burada        

¦�� � � ���� � ����	
 j��� � ?������1 � ��	 � ��t§��2� ; 
¦�� � � ����� � ���	j� � ����	j��� � ��t§��2� � ; 
¦�� � � ����� � ���	j� � ����	j��� � ��t§E�2� � ; 

¦�� � ��� � 2��� � ��� � �1 � ��	���?�� � ��t§E�2� � 

�+� ����� � *���	
 j/�/ � 2���� � ���	h�j���� 
(19) tənliyi 2

1 11 1(1 )bω ρ λ+ = −ya nəzərən kvadrat tənlikdir: <� � ¤¦9�� � ¦9��¥< � ¦9��¦9���� � ¦��¦�� � 0             (20) 

(20) tənliyinin köklərini asanlıqla tapa bilərik: <� � ¦̈~~�¦̈YY©√«� ;   <� � ¦̈~~�¦̈YY�√«�                             (21) 

¬ � ¤¦9�� � ¦9��¥� � 4�¦9��¦9�� � ¦��¦��	 

¦9�� � ��� � 2��� � ��� � ��tE�2� � 

�+� ����� � *���	
j/�/ � 2���� � ���	h�j���� 
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¦9�� � ���� � ����	
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  (20) tənliyinin  kökləri  ədədi üsulla  hesablanmış və kiçik 
kök götürülmüşdür. Hesablamaların nəticələri qrafik 6 - da sistemin 
məxsusi rəqs tezliklərinin kanalın radiusundan, qrafik 7- də sistemin 
məxsusi rəqs tezliklərinin mayenin sıxlığından asılılığı şəklində 
silindrik qabığın materialının elastikiyyət sabitlərinin müxtəlif 
nisbətləri üçün  verilmişdir. Qeyd edək ki, ideal maye halından fərqli 

olaraq, özlü maye halında ?� tezliyi kompleks ədəd olur, belə ki, 
onun həqiqi hissəsi rəqs tezliklərini, xəyali hissəsi isə rəqslərin 
zamana görə sönməsini ifadə edir. Qrafik 6-dan göründüyü kimi 
kanalın radiusu, silindrik qabığın ortotropluq xassəsi gücləndikcə 
sistemin məxsusi rəqs tezlikləri artır. Qrafik 7  göstərir ki, mayenin 
sıxlığı artdıqca, sistemin məxsusi rəqs tezlikləri azalır. Bütün 
qrafiklərdə qırıq xəttlərlə özlü maye ilə bağlı nəticələr, bütöv xətlərlə 
ideal maye ilə bağlı hesabatın nəticələri qeyd olunmuşdur. 
Qrafiklərdən göründüyü kimi mayenin özlülüyünün nəzərə alınması 
sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin ideal maye halında alınan 
tezliklərlə müqayisədə azalmasına səbəb olur. 

 
 Qrafik 6. Sistemin məxsusi rəqs  

       tezliklərinin mühitin kanalının radiusundan asılılığı. 
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Qrafik 7. Sistemin məxsusi rəqs tezliklərinin 

mayenin sıxlığından asılılığı. 
Anoloji məsələ halqalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı 

olan və kanalında özlü maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan 
ortotrop silindrik qabıq üçün üçüncü paraqrafda, şəbəkə əmələ 
gətirən qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və 
kanalında özlü maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop 
silindrik qabıq üçün dördüncü paraqrafda  öz həllini tapmışdır.   
    Beşinci paraqrafda şəbəkə əmələ gətirən qabırğalarla 
möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və kanalında özlü-elastiki  
maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik qabıq 
üçün optimallaşdırma məsələsi həll edilmişdir.  

Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş daxili kanalı olan və 
kanalında özlü maye hərəkət edən mühitlə təmasda olan ortotrop 
silindrik qabığın səthində harmonik dəyişən qüvvənin təsirində baş 
verən məcburi rəqsləri altıncı paraqrafda nəzərdən keçirilmişdir.  

Ortotrop silindrik qabığın nöqtələrinin yerdəyişmələri üçün 
analitik ifadələr alınmış, ədədi üsulla hesablanmış və xarakterik 
əyrilər qurulmuşdur.   
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Tədqiqatın  əsas nəticələri: 
      

1. Silindrik qabığın ortotropluq xassəsi gücləndikcə sistemin 

məxsusi rəqs tezlikləri artır; 

2. Mayenin sıxlığı artdıqca, sistemin məxsusi rəqs tezlikləri 

azalır;  

3. Mühitin ətalət təsirinin nəzərə alınması sistemin məxsusi 

rəqs tezliklərini ətalət təsiri nəzərə alınmadığı hala uyğun 

rəqs tezlikləri ilə müqayisədə azaldır; 

4. Mayenin özlülüyünün nəzərə alınması sistemin məxsusi rəqs 

tezliklərinin ideal maye halında alınan tezliklərlə 

müqayisədə azalmasına səbəb olur; 

5. Kanalın radiusu artdıqca, 
¯Y¯~ nisbəti azaldıqca, silindrik 

qabığın əyintisi artır; 

6. Mayenin sıxlığı artdıqca silindrik qabığın əyintisi azalır; 

7. Mühitin ətalət təsirinin nəzərə alınması qabığın radial 

yerdəyişməsinin artmasına səbəb olur; 

8. Qabırğaların çəkisi təqribən silindrik qabığın çəkisinə 

bərabər olduqda qabığın möhkəmləndirilməsi əlverişlidir.  
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