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    INŞAAT 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО                                       CONSTRUCTION 

____________________________________________________________ 

 

 

MƏSAMƏLİ BETON BLOKLARDAN DAXİLİ DİVAR HÖRGÜLƏRİNİN SƏS VƏ 

İSTİLİK  İZOLYASİYALARININ KONSTRUKTİV HƏLLİ YOLLARI 

            Bələgözov Ə.M., Bayramov R.Q., Fətullayev R.F. 

 

WAYS OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS TO SOUND AND THERMAL INSULATION 

OF INTERNAL WALLS AND PERFORATED CONCRETE  

Balagozov A.M., Bayramov R.Q., Fatullaev R.F. 

 

Abstract. The article deals with issues on modern design solutions and sound insulation of 

internal walls of perforated concrete blocks taking into account local conditions in our country.   

The constructive scheme of connection of the interior walls with floors, panels and 

coverings with each other are shown in the article.  

Identified the main reasons for cracking the internal clutches of wall blocks of cellular autoclave 

concrete, in particular power, heat-shrinkable and sedimentary. In addition, the impact 

on masonry from the total influences preceding  cracking and  defects of technological cracks in 

production,  replacement, cutting into blocks, transportation and applying at the construction site.  

Except of these main negative factors even in the walling condition influences non-produced 

defects in the process of concreting (emptiness, separation, cavities) and storing blocks in the 

storages.  

Key words: masonry seam, porous concrete, partition, insulation, wall block 

 

     Bina və qurğuların hörgü konstruktiv elementlərinin istismar xarakteristikalarını (səs və 

istilik izolyasiyası, çat əmələ gəlmə proseslərinin tənzimlənməsi, hörgünün yükdaşıma 

qabiliyyətinin sabitləşməsi və s) tələb olunan səviyyədə saxlanılması vacib mühəndis 

tədbirlərinin görülməsini tələb edir, yəni Respublikamızın mövcud inşaat materialları 

resurslarıdan istifadə imkanı yarada bilən hörgünün konstruktiv həllərinin araşdırılması problemi 

ortaya çıxır. 

Bu problemlərin tez həlli, həmdə onunla bağlıdır ki, Respublikamızda istehsal olunan 

“qobustane” iri məsaməli blokları bizim tikinti şəraiti üçün xeyli yenidir (AAC-MMC zavodu 

2011-ci ildən məsaməli beton blokların istehsalına başlamışdır) və yuxarıda qeyd edilmiş istismar 

xarakteristikalarını yerli tikinti şəraitinə bağlamaq üçün bu məqalədə daxili divarların konstruktiv 

həllərinin araşdırılması planlaşdırılmış və elmi-tədqiqat və layihələndirmə işlərinin nəticələrinin 

bu zamana kimi az olması [1;2;3], müəlliflər bu məsələnin bir sıra optimal variantlarını nəzərdən 

keçirmişlər.  

Axtarış və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsaslanaraq, qeyd etmək olar ki, 

yükdaşımayan daxili divarlar binanın başqa konstruktiv elementlərinə birləşmələrinin əsas 
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variantları aşağıda göstərilmiş konstruktiv həllərdir: 

 -məsaməli betondan olan qeyri-yükdaşıyan daxili divarların döşəməyə birləşməsi (şəkil1.)  

-məsaməli betondan olan qeyri-yükdaşıyan daxili divarların (arakəsmələrin) bir-biri ilə və 

ya yükdaşıyan daxili divarlarla birləşməsi düyünləri (şəkil2.) 

-məsaməli betondan hörülmüş daxili qeyri-yükdaşıyan divarların yuxarı hissələrinin örtük 

konstruksiyaları ilə (mərtəbə arası, dam örtüyü) birləşmə düyünləri (şəkil3.) 

 
Şək. 1. Məsaməli beton bloklarından olan qeyri-yükdaşıyan divarların döşəmə ilə birləşməsi sxemi. 1-

divar (arakəsmə); 2-keramik plitə örtüyü; 3-elastik bənd (plintus); 4- döşəmə plitəsi; 5- düzəldici məhlul 

qatı; 6-səs-küydən izolyasiya; 7-örtük tavası; 8-divar kağızı və ya boya örtükləri; 9-yumşaq döşəmə 

örtüyü; 10-məhlul qatı; 11- taxta çiv; 12-plintus. 

 

  
Şək. 2. Qeyri-yükdaşıyan məsaməli beton bloklardan hörülmüş daxili divarların birləşmə qovşaqları (üfüqi 

kəsiklər) a-sərt birləşmə; b-asan dəyişən birləşmə; c və ç- montaj köpüyü ilə birləşmə: 1-məhlulla 

doldurma; 2 bənd yeri; 3-montaj köpüyü; 4-taxta şalban; 5-künc halqası (və ya aramtur çıxıntısı). 

 

Qeyd etmək olar ki, 1 saylı şəkildə verilmiş varianta alternativ variantlarda ola bilər ( ikiqat 

mənzilarası arakəsmədə divarın döşəməyə birləşmə qovşağı, əgər binada temperatur tikişi varsa, 

ikiqat mənzilarası arakəsmədə döşəmə-divar birləşməsi, əgər binaaltı bünövrə bütöv plitə 

şəkillidirsə, ikiqat mənzilarası arakəsmələrdə döşəmə-divar birləşməsi, əgər binada zirzəmi 

nəzərdə tutulmayıbsa və s.). Bu növ variant birləşmələri 1saylı mənbədə nəzərdən keçirilmişdir.  

1 saylı şəkildən görünür ki, birləşmə sxemində iki hal nəzərdən keçirilmişdir: 

-sol tərəf adi nəmişlik dərəcəsi olan otaqlar üçün; 



İnşaat                                                                                                                       Elmi əsərlər, N1, 2017 

 

5 
 

-sağ tərəfi az və çox nəmişlik dərəcəli olan otaqlar (mətbəx, hamam, santexniki otaq və s.) 

Döşəmənin üst örtüyünün növündən və otaqların təinatlarından asılı olaraq verilmiş bu 

varianta alternativ variantlar ola bilər. 

Verilmiş 2 saylı şəkildə olan düyünlər konstruktiv həllərinə görə iki əsas növə bölmək olar. 

Sərt birləşmələr (şəkil2a,c) və sərbəst deformasiyaya uğrayan (və ya asan yerini dəyişən) 

birləşmələr (şəkil 2b,ç). Sərt birləşmə variantlarında bir doldurucu kimi əsas etibarı ilə sement 

məhlulundan istifadə olunur. 

Sərbəst deformasiyaya uğrayan divar birləşmələrində bir doldurucu kimi montaj 

köpüyündən və bərkidici vasitələrdən istifadə olunur. 

Hörgünün üst müstəvisinin mərtəbəarası və dam örtüyü tavaları (plitəsi) ilə birləşməsinin 

konstruktiv həlli başqa inşaat materialların (kərpic, daş və ağır betondan olan) konstruktiv 

həllərindən yük altında işləmə və dayanıqlığına görə tam fərqlənirlər. 

 

 
Şək. 3. Daxili divarların örtük tavası ilə birləşməsi sxemi 

1- daxili divar (və ya arakəsmə); 2-örtük tavası; 3-gips dolğusu (və ya gipslə örtülmüş 

ruberoid tıxacı); 4-montaj köpüyü; 5-tikiş. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, məsaməli beton bloklardan fərqli olaraq kərpic və daş növlü divar 

materialları örtük tavasına (çərçivə boşluğu, dəmir-beton bağlayıcı zolağı və s.) qədər olan 

məsafəni tam doldururlar, yəni birləşmə sərt birləşmə variantında sement məhlulunun istifadəsi 

ilə aparılır. 

Bu birləşmənin yerinə yetirilməsi birdə onunla əlaqədardır ki, bu növ təbii və süni divar 

daşları sıxılmaya yaxşı işləyir və heç bir təlükəli çatlar əmələ gəlmir, divarın sərtlik şərti və 

etibarlılığı ödənilmiş olur. 

Məsaməli beton blokdan hörülmüş hörgülər sıxılma və yerli əzilmə qüvvələrinə pis 

işləyirlər və bir sıra faktorların yekun təsirindən hörgü boyu çatlar yaranır. Bununla bir sırada 

dəmir-beton örtük tavasının, çərçivə rigelinin (tirinin) əyilmə deformasiyasının yaranması 

hörgünün yuxarı müstəvi səthində gözlənilməz fəsadların yaranmasına (çatlar, əyilmələr, zədələr 

və s.) gətirib çıxara bilər, odur ki, bu hissələrdə deformasiyaya uğraya bilən birləşmələr qəbul 

ounur. 

Bu konstruktiv həldə montaj köpüyü  həm də səs və istilik izolyasiyası rolunu oynamaqla, 

asan deformasiyaya uğraya bilir. Gipslə örtülmüş rulon (bükmə) ruberoid tıxacı hörgü sisteminin 

dayanıqlığını təmin edir. (şəkil.3). Bu konstruktiv həllə alternativ olan başqa variantlarda 1 saylı 

mənbənin 2.27 saylı şəklində nəzərdən keçirilmişdir. Belə ki, sərt birləşmə qarşıya qoyulmuş 
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tələbləri məsaməki blok hörgüsündə ödəmir, ancaq asan dəyişən birləşmə gələcəkdə qarşıya 

qoyulmuş  tələbləri ödəyə və texnoloji cəhətdən birləşmə düyününün düzəldilməsi çətinlik törədə 

bilər.  

Nəticə 

1.Dünya tikinti praktikasında çoxçeşidli və modifisirləşmiş məsaməli beton növlərindən 

(köpükbeton, köpük-slikat, qaz-slikat və s.) istifadə olunmaqla yaxşı akkumulyasiyalaşdırıcı 

xassələrinə malikdirlər. Odur ki, iqlim şəraitini nəzərə almaqla, divar elementlərinin başqa bina 

konstruksiyaları ilə optimal birləşmə həllini tələb edirlər. 

2. Respublikamızın inşaat materialları resurslarını və iqlim şəraitini nəzərə almaqla 

yükdaşımayan daxili divarların (arakəsmələrin) –divarın divarlarla, divarın örtük tavası ilə və 

divarın döşəmə konstruksiyası ilə birləşmə düyünlərinin konstruktiv həlləri araşdırılmışdır. 

Ədəbiyyat 

1.Məsaməli betondan hazırlanmış inşaat materiallarının layihələndirmə və tikinti işlərində istifadə 

olunmasına dair Metodik göstəriş. Bakı, ARDŞAK, 2014 

2.Elmi-tədqiqat işinin aralıq hesabatı (mərhələ 3) beton bloklardan bina və qurğuların arakəsmə 

konstruksiyalarının düzəldilməsinin təşkilati-texnoloji məsələlərinin tədqiqi. Bakı AzMİU , 2016 

(icraçılar: Bələgözov Ə.M., Bayramov R.Q., Məmmədov.C.C., Fətullayev.R.F) 

3.Mollayev H.N, Bələgözov M.Ə Məsaməli beton bloklardan hörülmüş divar konstruksiyalarında 

izolyasiya işlərinin layihələndirilməsi. Qobustane məsaməli beton blokların istifadəsinin təşkilati-

texnoloji problemləri. Bakı, AzMİU, 2015 
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POLAD SÜTUNLA DƏMİR-BETON DİAFRAQMALARIN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 

İŞGİLLƏRİN TƏDQİQİ 

Dabbaghasadollahi H.P. 

 

COLLABORATION OF WASTE-CONCRETE EQUIPMENT AND WORK OF STEEL 

COLUMN 

Dabbaghasadollahi H.P. 

 

Abstract. One of the most reliable methods against horizontal forces is the use of reinforced 

concrete surfaces. The diaphragm behaves like horizontal forces and is a large member of the 

high-strength reinforced concrete structures, and is a suitable member for medium and short 

buildings. Iron-concrete diaphragms and rigid frames are combined with vertical fixtures and ring 

clutches and many workpieces. Where the wall is joined, the amount of cutting force can be 

calculated, and the length and amount of the workman is determined by the cutting force. 

Key words: hard frame, workpiece, reinforced concrete diaphragms, reliable methods.  
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Abstrakt.Binalarda üfüqi qüvvələrə qarşı ən etibarlı metodlardan biri dəmir-beton 

diafraqmalardan istifadə olunmasıdır. Diafraqma üfüqi qüvvələrə qarşı dözümlü və iri  hörülmüş 

tor sütünu kimi davranır və yüksək dəmir-beton binalar üçün vacib bir üzv olmaqla, orta və qısa 

tikililər üçün isə əlverişli bir üzvdür. Dəmir-beton diafraqmalar və sərt çərçivələr şaquli 

armaturların və çevrə xamutların və çox işgillərin  vasitəsi ilə birləşir. Divar ilə sütunun 

birləşdiyi yerdə kəsici qüvvənin miqdarını hesablamaq olar və kəsici qüvvəsi əldə olunmaqla 

işgilin uzunluğu və miqdarı təyin olunur. 

Açar sözlər: sərt çərçivə, işgil, dəmir-beton diafraqmaları, etibarlı metodlar. 

 

Giriş: AISC 341-10 qaydası diafraqma ilə polad sütunun kompozisiyası üçün iki halın ola 

biləcəyni qəbul edir. Həmin iki hal, polad sütunun divara əsla birləşməsi mümkün olmadığı 

variantla yanaşı aşağıda izah edilir.  

Bu halların hərəsində modelləşdirmə və dizayn tərzi fərqlidir.  

A. Basdırılmış polad sütun (Fully Encased Steel Column): 

Bu variantda polad sütun tamamilə dəmir-beton divarın içində yerləşir və şaquli 

armaturların vasitəsi ilə çevrə xamutları ilə əhatələnir. Belə bir variant, rabitəli-çərçivə 

sistemindən istifadə etmək  texniki və iqtisadi baxımdan da ən əlverişli seçim ola bilər. Belə 

olduğu halda, oxa yönəlik qüvvə və əyilmə rəqsləri, dəmir-beton divarın, (simmetrik  işgil 

vasitəsi ilə əldə olunan) polad sütunun və kəsici qüvvə birgə funksionallıq yolu ilə dəmir-beton 

divarın vasitəsi ilə qəbul olunur.  

 
Şək. 1. Diafraqmada betonlanmış polad sütun 

 

A. Yarım basdırılmış polad sütün (Partially Encased Steel Column): 

Belə metod (2) şəklində göstərilib. Bu metodda  AISC 341-10 qaydasının (1-ci) bəndi 

uyğun olaraq polad sütunun H4.5a və H5.5b hissələri təklikdə divarın yıxılma yırğalanmasından 

yarana bilən bütün dartılma və təzyiq güclərinə dözə bilməlidirlər. Başqa sözlə, tətbiq olunan ox 

gücü və əyilmə yırğalanması qarşısında divarın yüklənməsindən  vaz keçilməlidir. Eləcə də eninə 

gücünə  kəsici dəmir-beton divarın vasitəsi ilə dözülür. Belə bir metoddan istifadə polad sütunun 

eninə kəsiyinin, ölçülərinin sütunun dibində cilovlama millərinin sayının artması ilə nəticələnərək 

dizaynın müsbət iqtisadi sərfəliyindən savayı yarana biləcək icra problemlərini də dözüləsi edir. 

Bundan başqa, polad sütunun eninə kəsiyinin yüksək gücünü nəzərə alaraq əvvəlki metodla 

müqayisədə daha çox sayda işgilə ehtiyac vardır və işgil sütunun ancaq bir tərəfdə 

quraşdırıldığını nəzərə alsaq təbiidir ki, işgil  sıxlığı da çox olacaqdır. Yuxarıda deyilən hallarda 

əsasən bu metoddan istifadə təklif olunmur.  

A. Toxunmaz polad sütun: 
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(3) şəklində göstərilmiş variantda polad sütun və divar tamamilə bir birindən ayrıdırlar. Bu 

metodda iki sütunun arasında olan dirəyin divara birləşmə növünü nəzərə alaraq dizaynda güclər 

fərqli olacaqdır. 

 

 
Şək. 2 yarım betonlanmış polad sütun, onun sərhəd elementinin minimum uzunluğu 

 

Polad dirək divarın içindən keçərsə dirəyin eninə yükünün təsiri altında kəsmə və əyilmə 

vəziyyətində və çevrədəki sütunlar isə təzyiq və dartılma altında olacaqlar. Burada, sütunlar 

şiddətlənmiş zəlzələ gücləri üzrə nizamlanmalıdırlar. Eləcə də bu variant üçün divarın kəsici və 

əyilmə yırğalanması gücü diqqətəlayiq olmasın deyə kəsici dəmir-beton divarın polad sütun ilə 

məsafəsinin az olmamasını tövsiyə edirik. Həmçinin dirəyin eninə gücü zəlzələ gücündən 

yarandığına görə dirəyin sütuna birləşməsi ikitərəfli eninə gücünə dözə bilməlidir. Misal üçün, 

web plate (təklikdə və yaxud bərkimiş) birləşməsindən istifadə olunsun. Bundan başqa, sütun ilə 

divarın arasında yaranmış dartılma və təzyiq dözə bilmələri üzrə onların arasında diafraqmanın 

kafi olduğu yoxlanılmalıdır. 

 

 
Şək. 3. Divardan ayrıca polad sütun 

 

Dirəyin divara birləşməsi, əlverişli detalların təqdim olunması ilə oynaqvarı icra olunduğu 

təqdirdə, misal üçün dirəyin divarında Insert Plate yerləşdirilməsi ilə ona oynaqvarı 

birləşdirilərsə, divarın çevrəsində olan tir və sütunda eninə yüklənmədən yarana bilən heç bir güc 

yaranmayacaqdır. Belə olduğu halda da, divardan sütunadək məsafə həddinin sonunda olan 

diafraqmada diqqətəlayiq güclər yarana bilər və bu səbəbdən diafraqmanın dizaynlanmasında 

nəzərə alınmalıdır.  

             Divar ilə sütunun birləşdiyi yerdə kəsmənin miqdarını hesablamaq üçün öncə 

gücləndirilmiş zəlzələ əsasında, nəzərdə tutulmuş divarın horizontal kəsmə gücünün miqdarını 

əldə etməli və sonra bu əlaqədən q=VQ/I  yararlanmaqla kəsmənin  axın miqdarını (divarın 

hüdürlüyü vahidi üzrə perpendikulyar kəsmə qüvvəsinin miqdarı) hesablamaq olar. 

       Beton divar ilə polad sütunun arasında kəsmə axını, Yerdəyişmələrin Uyğunlaşması 

əlaqələrinin vasitəsi ilə tədqiq oluna biləndir. Hündürmərtəbəli binalarda kəsmə beton divarlarla 
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yanaşı sərt əyilmə çərçivələrdən istifadə olunur. Əyilmə sərt çərçivələrin və kəsmə beton 

divarların horizontal qüvvələrin təsiri ilə yer dəyişmələri 1.4 nömrəli şəkildə göstərilib. 

 
Frame Behavior        Shear Wall Behavior         Shear Wall – Frame 

Şək. 4. divar ilə çərçivənin ayrılıqda davranışları və ikili sistemin qarşılıqlı təsiri 

A- zəlzələ gücünün tətbiqinin təsiri ilə kəsmə divarın davranışı 

B- zəlzələ gücünün tətbiqinin təsiri ilə əyilmə çərçivənin davranışı 

C- tərkibli sistemin (çərçivə - divar) davranışı və qarşılıqlı təsiri 

 

       İkili sistemdə horizontal qarşılıqlı təsirin tədqiqi. Çərçivə və divarın ayrıca formada 

funksiyası tamamilə tərkibli sistemdə funksiyasından fərqlidir. Ayrıca sərt çərçivə yan qüvvənin 

təsiri ilə kəsmə rejimində deformasiyaya uğrayır yan qüvvənin tətbiqi istiqamətində qabararaq 

yuxarıda maksimum yerdəyişmədə və çərçivənin dibində maksimum enişə malik olur. Yan yükün 

tətbiqi ilə ayrıca kəsmə divar əyilmə formasında deformasiyaya uğrayır və yükün tətbiq olunduğu 

istiqamətdə batıqlığa uğrayaraq divarın yuxarısında maksimum enişə və yerdəyişməyə malik 

olur. Sistem qurğuya tərkibli formada quraşdırıldıqda, yan yük tətbiq olunaraq qurğunun alt 

hissəsinin yerdəyişməsi əyilmə formasında və onun yuxarı yerdəyişməsi isə kəsilmə formasında 

olacaqdır və əslində qurğunun aşağısında divara söykənir və qurğunun yuxarısında isə divarı 

saxlayan tək  şey ancaq çərçivədir. 1.6 nömrəli şəkil çərçivə və divarın ayrıca və iki sistemin 

qarşılıqlı əlaqə formasında necə davranmalarını göstərir. Göründüyü kimi, tərkibli sistemdə divar 

ilə çərçivənin qarşılıqlı əlaqə üçün birləşmələri sərt üzvlərin vasitəsi ilə oynaq birləşməsi ilə 

yaranıb və bu isə ox qüvvələrinin ötürülməsinə və ancaq horizontal qarşılıqlı əlaqənin 

yaranmasına səbəb olur.  

       Əyilmə çərçivlərin və kəsmə divarın yer dəyişmələrini, cütlük divarlar şəklində 

kompozisiyası ilə və Yerdəyişmələrin Uyğunlaşmalarından istifadə edərək divar üçün 3 növ 

deformasiyanı təsəvvür etmək olar və divarlarda kəsmə axınının tədqiqini və nəhayət işgillərin 

hesablanmasını etmək olar. Bu məqsədlə və mərtəbənin dirəyinin kəsmə divarda yerləşəcəyini və 

yüksək sərtliyə çatacağını nəzərə alaraq, 1.5 nömrəli şəkilin əyilmə çərçivənin kəsmə divar ilə 

yerdəyişməsi üzrə şəkillərin sırasından reallığa daha uyğun olan “b” şəklini seçib vurğulanmış 

məsələlərin tədqiqini davam etdiririk. 

       (1.6) nömrəli şəkildə beton kəsmə divarının içində bir işgil nəzrə alaraq tənliklərin 

tənzimlənmələrini aşağıda olduğu kimi edə bilərik. 
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       Polad kəsmə divarın birləşmə tərzini nəzərə alaraq “q” miqdarı fərqli olacaqdır. “q” əldə 

olunduqdan sonra işgillərin hesablanmasını etmək olar. 

       Əlbətdə, fərqli təlimatların təklifləri bu sahədə nəzərə alınmalıdır. Fərqli təlimatlarda təklif 

olunub ki, işgillər mərtəbə tərzinda həmin sütuna birləşmiş dirəklərin reaksiyalarının heç olmasa 

məcmusu miqdarında qabiliyyətə malik olmalıdırlar və ya divarın kəsmə axınını hesablamada 

divara birləşmiş sütunların yekun     qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır. 

 

 
Şək. 5 

 

 
Şək. 6 

 

       İşgilə “q” miqdarında tətbiq olunmuş kəsmə qüvvəsini nəzərə alaraq və dış yanda paylanmış 

xətti sallanmanı 0.003 miqdarında olduğunu və ayrılmış hissənin müvazinətini hesablamaya 

salmaqla və f'c betonun nəzərdə tutulmuş müqaviməti olmaqla 0.85 f'c  böyüklüyündə stres 

blokun tətbiqini fərz edərək, aşağıda olduğu kimi müvazinət əlaqəsini yazmaq olar. 

       Neytral ox dərinliyinə nisbət β1 stres blokun dərinliyi x-dır. İşgilin arxa hissəsində istifadə 

olunan stres-sallanma parabolik əlaqə 0.003-dən azdır. 
 

ƒc   = ƒʹc[ ] 

 

       Burada ε0 , f'c ilə əlaqəli stresdir, “fc” isə εc ilə əlaqəli olaraq betonun təzyiq stresidir, adətən 

fərqli təlimatlarda ε0=0.002 kimi nəzərdə tutulur. Həmin miqdarı fərz edərək, aşağıda təqdim 

olunan sadələşdirilmiş stres-sallanma formulu əldə olunur. 

ƒc  =1000 ƒʹc (1-250 ) 

       Markakis və Mişel (Marcakis and Mitchell, 1980) tənliklərini həll etməyə parabola stresin 

paylanmasını monotona bərabər stres payalanması ilə əvəz etmişdirlər. İşgilin sonundan neytral 

oxadək məsəfə xb olmaqla βbxb dərinliyində αbf'c bir monoton stresin paylanması və stres blokun 

əmsalları olan αb və βb aşağıda verilmiş əlaqələrlə təyin edilir. 
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       Burada, εb işgilin sonunda stresdir. Cb qüvvə miqdarı aşağıda verilmiş əlaqəyə bərabərdir. 

cb = abƒʹcbβbxb 

 
       Burada “b” işgilin diametrinə bərabər olan dözmə enidir. Parapola stresi işgilin sonundan kb 

məsafədə cb bərabər qüvvə ilə əvəz etsək xb uzunluğudan müəyyən bir faiz kimi bunlar əldə 

olunacaqdır:  

 

cb = ƒʹc[3 b -500 ]xbb 

Kb =  

       həmçinin β1x/2 –də tətbiq olunan cf  stres blokuna bərabər qüvvə bərabərdir:  

cf = 0.85ƒʹcβ1xb 

       göstərilmiş diaqrama və momental müvazinətə əsasən neytral x və q oxunun məsafəsini 

hesablamaq olar. Bunlara əsasən, əldə olunan nəticə budur: 

 

q =cf – cb= 0.85ƒʹcβ1xb- abƒʹcbβbxb 

       “q” kəsmə qüvvəsinin təsiri yerinə nisbət qüvvələrin yırğalanması miqdarını yazmaqla, əldə 

olunur: 

cf (β1x/2)= cb(Le- βbxb /2) 

(abƒʹcbβbxb)(Le- βbxb /2)= 0.85ƒʹcbβ1x(β1x/2) 

       1982-ci ildə neytral oxun hesablanması üçün Matok və Qafar (Mattock and Gaafar) 

tərəfindən aşağıda olduğu kimi üçüncü bir tənlik təqdim olunmuşdur: 

1.7 - [  

                                ]=0 

 

       Onu həll etdikdən sonra “q”-nun hesablanması üçün əldə olunur: 

                               q=0.85ƒʹcβ1bLe ( ) [ ] 

 Nəticə. Neytral ox yerinin x/Le işgilin basdırılmış uzunluğuna nisbətinin əldə olunması üçün 

çoxlu tədqiqat olunmuşdur və nəhayət 0.66 miqdarı %3.5 dəyişikliklər əmsalı ilə qəbul 
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olunmuşdur. Matok və Qafar (Mattock and Gaafar, 1982). Həmin nisbəti tətbiq etməklə, əldə 

olunur: 

 

q=0.85ƒʹcβ1bLe (0.66-0.25 β1) 

 Nəzərdə tutulmuş mərtəbənin kəsmə qüvvəsi əldə olunmaqla beton divar ilə dəmir sütunun 

arasında olan kəsmə axını təyin olunur və həmin formuldan yararlanmaqla işgilləri hesablamaq 

olar.    
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 DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARINDA ARMATURLARIN DİZAYNININ, 

ÇƏKİSİNİN HESABLANMASININ AVTOMATİKLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ METAL 

SƏRFİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 Əmiraslanova Z.N. 

 

AUTOMATİON OF REİNFORCEMENT DESİGN, CALCULATİON OF WEİGHT AND 

OPTİMİZATİON OF THE EXPENDİTURE OF METAL FOR REİNFORCED 

CONCRETE STRUCTURES 

Amiraslanova Z.N. 

 

Abstract. Problem of automation of development of working drawings, calculation of weight of 

the armatures and as well as issues of minimizing the consumption of metal in concrete structures 

is considered.  

Problem is considered the designing of armatures in reinforced concrete structures through 

automation in building sector. The new conceptual model given and  database is used in order to 

find an effective decision of a problem. 

On the basis of the information given in the task along with drawing up of working drawings in 

the AutoCAD system, the file of Microsoft Excel structure is created. On the basis of this file 

diameter, quantity, length of the used armature and gross weight of armatures corresponding to 

everyone diameter is calculated. 
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And for cutting reinforcement used were simulated conditions to ensure orders. On the basis of 

these conditions has been tasked to minimize waste during cutting. The task is reduced to a 

partial integer programming. 

Keywords: AutoLİSP; AutoCAD; Database, reinforcement, reinforced concrete structures, 

optimal rebar cutting, residue minimization. 

 

Abstrakt. Məqalə dəmir-beton konstruksiyalarda armaturların işçi çertyojlarının çəkilməsinin, 

iqtisadi hesabatların aparılmasının avtomatikləşdirilməsinə və armaturların kəsilməsi zamanı 

alınan tullantının minimallaşdırılması məsələlərinə həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə işçi 

çertyojların çəkilməsinin avtomatikləşdirilməsi üçün yeni konseptual model verilmiş, məsələnin 

verilənlər bazasından istifadə etməklə effektli həlli yolu araşdırılmışdır. 

İqtisadi hesabatların aparılması bu modelə inteqrasiya edilmişdir. Verilmiş məlumatlar əsasında 

AutoCAD-da işçi çertyojlar tərtib olunmaqla yanaşı Microsoft Excel strukturlu fayl 

yaradılmışdır. Bu fayl əsasında mövqelərinə görə sərf olunan armaturların diametri, sayı, 

uzunluğu və hər diametrə uyğun armaturların  ümumi çəkisi avtomatik hesablanmışdır.  

Armaturların kəsilməsi zamanı sifarişin təmin olunması şərtləri modelləşdirilmişdir. Bu şərtlər 

əsasında optimal həll variantları araşdırılmış və  kəsilmə prosesiylə əlaqədar uyğun 

minimallaşdırma məsələləri qoyulmuşdur. Məsələnin həll olunması üçün üsul seçilmiş və həll 

alqoritmi verilmişdir. 

Açar sözlər: AutoLİSP, AutoCAD, verilənlər bazası, biçmə məsələsi, dəmir-beton 

konstruksiyalar, armaturların optimal kəsilməsi, qalıqların minimallaşdırılması 

 

1. Giriş. Armaturların işçi çertyojları dedikdə onun diametrini, elementdə istifadə olunacaq 

yerini, paylanma addımını, qoruyucu beton örtüyünü və s. nəzərə almaqla müvafiq standarta 

uyğun olaraq onların çertyojda çəkilməsi başa düşülür. Armaturların dizaynı mühəndis-

konstruktorlar tərəfindən həyata keçirilərkən, tikilini təşkil edən elementlərin (sütunların, tirlərin, 

divarların, mərtəbələrarası örtüklərin və s.) göstəricilərinə təkrar müraciətlər olur. Bu göstəricilər 

layihənin işlənmə üsullarından asılı olaraq bir neçə çertyojdan axtarılır və bu proses izafi vaxt 

itkisinə səbəb olur. İstər zaman baxımından, istərsə də işçi çertyojların hazırlanmasına sərf olunan 

maddi vəsait baxımından məsələnin həlli üçün səmərəli yolların axtarılması zərurəti yaranır [1].  

Bundan başqa, dəmir-beton konstruksiyalı inşaat obyektlərində armaturun çəkisi ilə 

əlaqədar hesabatlar tələb olunur. İstər işə başlamazdan əvvəl, istərsə də iş sona çatdıqdan sonra 

armatur sərfinin hesablanması vacib hesabatlardan sayılır və onlara dönə-dönə müraciət olunur. 

Bu hesabatların əllə aparılması hallarına rast gəlinir. Yaxşı halda həmin hesabatlar Microsoft 

Excel-də yerinə yetirilir və bu zaman verilənlər klaviaturadan icraçı tərəfindən daxil olunur. İcra 

zamanı buraxılan xətalar müstəsna hal təşkil etmir. Məsələnin tədqiqində məqsəd maliyyə 

hesabatları aparılan zaman buraxılan səhvlərin və zaman sərfinin minimuma endirilməsi və 

dəqiqliyin artırılmasıdır [2].  

Dəmir-beton konstruksiyalı tikililərin inşası zamanı vacib məsələlərdən biri də armaturların 

kəsilməsidir. Armaturlar tikinti sahəsində kəsilib montaj olunan zaman armaturların qeyri-

peşəkar kəsilməsi əlavə itkilərə gətirib çıxarır. Bu cəhətdən armaturların kəsilməsi üçün optimal 

variantin seçilməsi zay məhsulun (tullantının) minimuma endirilməsinə səbəb ola bilər [3].  
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Məqalə bu üç məsələnin – işçi çertyojlarının çəkilməsinin, iqtisadi hesabatların 

aparılmasının avtomatikləşdirilməsinə və armaturların kəsilməsi zamanı alınan tullantının 

minimallaşdırılması məsələlərinə həsr olunur:  

2. Məsələnin riyazi qoyuluşu.  

2.1. İşçi çertyojların avtomatik çəkilməsi üçün sütun, tir, səviyyə göstəriciləri, sütunda 

istifadə olunan armaturların diametri, sayı, standart verilir. Verilmiş standarta uyğun olaraq 

sütunun işçi çertyojlarının AutoCAD sistemində avtomatik çəkilməsi tələb olunur [1].  

2.2. İqtisadi hesabatların avtomatik aparılması üçün istifadə olunan armaturların 

diametri, sayı, neçə dəfə təkrar olunması, armaturun uzunluğu işçi çertyojların avtomatik 

çəkilməsi üçün aparılan hesablamalardan götürülür. Sütunda istifadə olunan armaturların çəkisini 

avtomatik hesablayan Microsoft Excel faylı tələb olunur [2]. 

2.3. Tullantının minimallaşdırılması məsələsinə gəldikdə, anbarda olan armaturların 

diametrləri, uzunluqları, sayları verilir. Eləcə də sifariş olunan – kəsiləcək armaturların 

diametrləri, uzunluqları, sayları verilir. Həm də armaturların kəsmə və ya biçmə variantları 

verilir. 

Anbarda olan armaturları kəsməklə və ya biçməklə sifarişi təmin etmək tələb olunur [4]. 

3. Məsələnin həlli 

3.1. İşçi çertyojların avtomatik çəkilməsi üçün AutoCAD proqramında AutoLİSP 

proqramlaşdırma dilindən istifadə etməklə dialoq rejimi ilə məsələnin bilavasitə həlli 

mümkündür. Lakin dialoq rejimindəki sorğuları cavablandırmaq çox yorucu bir işdir. Bu 

əməliyyatı yerinə yetirməkdənsə, certyoju AutoCAD-da işləmək daha asan olardı. Buna görə 

daha effektli usül təklif olunur.  

Beləliklə, verilənlər aşağıdakı kimi emal olunur (şək.1). 

Şəkildən göründüyü kimi, 

göstəricilər Microsoft Access 

verilənlər bazasında hazırlanır. 

Microsoft Access verilənlər 

bazasındakı sütun göstəriciləri 

cədvəlində bir yazının strukturu 

aşağıdakı kimidir:  

İD_C (Microsoft Accessin 

avtomatik generasiya etdiyi kod); 

ID_Colon (sütunun İD-si); Mertebe (yerləşdiyi mərtəbə); C_eni (sütunun eni); C_uzun (sütunun 

uzunluğu); V16 (diametri 16 mm olan armaturun sayı); V20 (diametri 20 mm olan armaturun 

sayı); V25 (diametri 25 mm olan armaturun sayı); V32 (diametri 32 mm olan armaturun sayı); 

Qeyd (istənilən qeyd).  

Analoji olaraq tir göstəriciləri (tirin İD-si, tirin adı, eni, hündürlüyü, tirdəki armaturların 

diametri və sayı), mərtəbənin səviyyə göstəriciləri (İD, adı, səviyyə göstəricisi) və digər bu kimi 

cədvəllər Microsoft Access verilənlər bazasında hazırlanır. 

AutoCAD-da sütunun və lazımi mərtəbədə sütuna birləşən tirlərin adlarını seçmək üçün 

AutoCAD-dan açılan Visual Basic Editor proqramında forma düzəldilir (“dvb” genişlənməsi olan 

fayl kimi saxlanılır) [5]. Formada sütunun göstəriciləri Microsoft Access verilənlər bazasından 

götürülüb AutoLİSP faylları kimi saxlanılır (“lsp” genişlənməsi olan fayllar). Bu fayllar 

Şək. 1. Verilənlərin emalı 
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AutoLİSP-də açılıb oxunur və verilənlər emal olunur. Son nəticə olaraq AvtoCAD-da 

armaturların işçi çertyojları avtomatik çəkilir.  

3.2. Armaturların çəkisinin avtomatik hesablanması üçün, AutoLISP proqramında 

generasiya edilən armaturların mövqeləri Microsoft Excel proqramına ötürülür və armaturların 

çəkisi avtomatik hesablanır. Bu prosesin yerinə yetirilməsi üçün konseptual model yaradılır 

(şək.2), bu model çertyojların avtomatikləşdirilməsi üçün yaradılmış proqram təminatına 

inteqrasiya edilir. 

Armaturun mövqeləri sütunda istifadə olunan armaturun diametrini, sayını, uzunluğunu, 

neçə dəfə təkrar olunmasını göstərir. Bu mövqeləri bir-birindən fərqləndirmək üçün onlar 

avtomatik nömrələnir.  

Microsoft Excel paketində 

hesabat armaturun diametrindən 

asılı olaraq bir metrə düşən 

məlum çəkiyə əsasən hesablanır. 

Bu faylda sütunda istifadə olunan 

armaturların diametri, sayı, 

uzunluğu göstərilir. Hər diametrə 

uyğun armaturların çəkisi, ümumi 

çəki avtomatik hesablanır [2].  

3.3. Tullantının 

minimallaşdırılması məsələsi 

Hər hansı bir qeyd olunmuş diametrli armatur üçün cədvəl  matrisi 

kimi olacaq. A matrisinin   və  elementləri uyğun olaraq i-ci növ ( ) diametrə 

malik armaturun anbardakı miqdarını (sayını) və uzunluğunu göstərir. 

Həmçinin, hesab edilir ki, baxılan diametrə malik kəsiləcək və ya sifariş olunan 

armaturların sayı, uzunluğu verilmişdir (sifariş). Analoji olaraq sifariş olunan armatur cədvəli 

matris kimi tərtib olunur.  

S matrisinin  və  elementləri uyğun olaraq r-ci növ (  diametrə malik 

armaturun sifariş olunacaq və ya kəsiləcək miqdarını (sayını) və uzunluğunu göstərir.  

Bundan başqa, hər bir i üçün  uzunluqlu armaturun  müxtəlif kəsmə və ya biçmə 

variantı məlumdur. Kəsmə variantı hər bir uzunluqlu armaturun sifariş olunan hər bir 

armatur növündən kəsilməsinin sayının göstərilməsidir. , hər bir 

 üçün kəsmə variantlarını göstərən matrisdir.  

i-ci nomenklatura armaturun bir vahidinin k-cı variantla kəsildikdə r-ci sifarişə uyğun gələn 

parçaların miqdarını  ilə işarə edək [3]. 

Beləliklə, sifarişi və ya armaturların kəsilməsini minimum itkiylə yerinə yetirmək tələb 

olunur. Bunun üçün biçmə variantlarından eləsini seçmək lazımdır ki, qalıq armaturların 

uzunluğu minimum olsun.  

Şək. 2. Dəmir-beton konstruksiyalarında istifadə olunan 

armaturların çəkisinin avtomatik hesablanmasının 

konseptual modeli 
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Armaturun kəsilməsi variantının indeksini k ilə, anbarda verilən i-ci armaturun k-cı 

variantla kəsilməyə yönəldilən armaturların miqdarını  ilə işarə edək. Onda r-ci sifarişin 

təmin olunması şərti aşağıdakı kimi yazılar: 

 ,  

 

burada  və 

 tam ədədlərdir.    

i-ci armaturun k-cı variantla kəsilməsindən sonra qalan armatur uzunluğu isə  ilə işarə 

olunur. aşağıdakı kimi hesablanır: 

 ,   ;    

 qəbul olunmuş müəyyən  həddindən kiçik olarsa onlar tullantı hesab olunur. -ci 

armaturun -cı variantla kəsilməsindən sonra alınan tullantının uzunluğunu  ilə işarə edək. 

Aydındır ki, -nın hesablanma düsturu formal olaraq aşağıdakı şəkildə yazıla bilər: 

   

Göründüyü kimi, tullantını təsvir edən  münasibəti qeyri-xətti funksiyadır. Yuxarıda 

qeyd edilmiş kəsmə qaydalarını elə dəyişmək olar ki, qalıq verilmiş -dan böyük olduqda 0-a 

bərabər hesab edilsin. Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda qalıqla sifarişə uyğun hissələrin cəmi 

istehsalata göndərilən armaturun uzunluğundan fərqli ola bilər. Bununla yanaşı, belə təyin 

olunmuş qalıq bir tərəfdən xətti funksiyadır, digər tərəfdən (3.3.3) münasibəti ilə təyin olunmuş 

tullantını təsvir edir. 

İstehsal prosesinin tələblərindən asılı olaraq biçməyə yönəldilən armaturların üzərinə 

qoyulan şərtləri formula edək.  

• Anbarda olan armaturları elə kəsmək lazımdır ki, sifariş təmin olunsun və kəsilmədən 

yaranan qalıqların ümumi uzunluğu minimal olsun: 

   

• Anbarda olan armaturları elə kəsmək lazımdır ki, sifariş təmin olunsun və bu zaman 

anbarda olan uzunluğu kiçik olan armaturlar ilkin olaraq istifadə olunsun. 

   
 

    

Burada  sabit ədəddir,  çəki əmsalları istehsalata ilk növbədə kiçik uzunluqlu 

armaturların göndərilməsini şərtləndirir.  
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• Anbarda olan armaturları elə kəsmək lazımdır ki, sifariş təmin olunsun və kəsilmədən 

yaranan tullantıların ümumi uzunluğu minimal olsun: 

   
 

Beləliklə, 

- qalıqların minimallaşdırılması məsələsi (3.3.1), (3.3.2), (3.3.3), (3.3.5) 

- uzunluğu kiçik olan armaturların prioritetli sərf olunması məsələsi (3.3.1), (3.3.2), (3.3.6), 

(3.3.7) və 

- tullantıların minimallaşdırılması məsələsi (3.3.1), (3.3.2), (3.3.4), (3.3.8) məsələsinə gəlir 

[3]. 

Riyazi baxımdan yuxarıda qoyulmuş hər bir məsələ tam qiymətli xətti proqramlaşdırma 

məsələsidir. Ölçüləri çox da böyük olmayan bu məsələlər baxılan halda məlum paketlərdən 

istifadə etməklə asanlıqla həll olunurlar.  

İnternet məkanında ayrı-ayrılıqda hər 3 məsələnin qismən həll olunmasına rast gəlinir. 

Layihənin eskiz çizgilərini avtomatik hazırlayan, binanın ölçülərinə görə armaturun təxmini 

çəkisini hesablayan və bişmə variantları təklif edən proqramlar mövcuddur. Hər məsələyə 

ayrılıqda baxıldığı üçün ilkin verilənlər də yenidən işlənir və daxil olunur. Bizim halda bu üç 

məsələyə bir yerdə baxılmışdır. Verilənlər ilk dəfə verilənlər bazasına daxil olunur. Bu ilkin 

verilənlərə və onlar üzərində aparılan hesablamalara əsasən işçi çertyojların çəkilməsi, 

armaturların dəqiq çəkisinin hesablanmasının avtomatikləşdirilməsi və alınan tullantının 

minimallaşdırılması məsələləri həll olunmuşdur. 

4. Nəticə. Məqalədə bir-biriylə əlaqəli 3 ayrı məsələ - işçi çertyojlarının çəkilməsinin, 

iqtisadi hesabatların aparılmasının avtomatikləşdirilməsi və armaturların kəsilməsi zamanı alınan 

tullantının minimallaşdırılması məsələləri tədqiq olunmuşdur. Beləliklə: 

1. dəmir-beton konstruksiyalarında işçi çertyojların çəkilməsinin avtomatikləşdirilməsinin 

konseptual modeli yaradılmış və çertyojların Eurocode standartına uyğun çəkilməsi 

üçün alqoritm işlənilmişdir; 

2. dəmir-beton konstruksiyaların elementlərinin parametrləri müəyyənləşdirilmiş, ona 

uyğun verilənlər bazasının strukturu yaradılmış və işçi çertyojların avtomatik çəkilməsi 

üçün uyğun proqram modulu hazırlanmışdır; 

3. dəmir-beton konstruksiyalarında istifadə olunan armaturların çəkisinin avtomatik 

hesablanması üçün konseptual model yaradılmış, bu modelin çertyojların 

avtomatikləşdirilməsi üçün yaradılmış proqram təminatına inteqrasiya qaydaları 

işlənilmişdir; 

4. biçmə məsələsində istehsalata ilkin olaraq uzunluğu daha kiçik olan armaturların 

yönəldilməsi məsələsinin riyazi modeli yaradılmışdır; 

5. tullantını təsvir edən funksiya qeyri-xətti olmasına baxmayaraq tullantının 

minimallaşdırılması məsələsi xətti modelə gətirilmişdir. 
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BETON TEXNOLOGİYASINDA TƏRƏQQİ 

 Quvalov A.A.,  Abbasova S.İ. 

 

PROGRESS IN CONCRETE TECHNOLOGY 

Quvalov A.A., Abbasova S.İ. 

 

Abstract. The prepared polyfunctional concretes will allow to create new constructions of 

buildings and structures, effective technologies for their construction and  provide shorten  term 

and reduction of the  cost of construction. Further development of concrete technology will occur 

in the direction of the application of increasingly thin components and the transition to building 

hydration hardening composites based on ultrafine components and special technology.  In the 

field of modifiers, a transition will be made to the specific creation of the molecular structure of 

the additive in accordance with its purpose. 

Its micro structure is important in regulating the formation of concrete properties. All stages of 

production of concrete products and structures of materials which is founding of the modern 

concrete technology is an important indicator of performance management. Special modificators  

are using for forming optimal structure of concrete, applying for operations in different 

conditions. 

This organic (0,1-2%) and mineral (10-20%) modifiers,  despite the recent introduction of the 

system of cement them as ingredients in a system that combines organic - mineral supplements is 

widespread. Higly significant resuls were achieved in the field of application of of organic and 

mineral supplements to the regulation of structure and properties of concrete.  

Keywords: Concrete, mineral additive, super plasticizer, modifier, segregation, strength, 

concrete place-ability 

 

Abstrakt. Hazırlanmış polifunksional beton, bina və qurğuların  yeni konstruksiyalarının  və 

onların tikintisinin səmərəli texnologiyasının yaranmasını, tikintinin müddətinin və qiymətinin 

https://www.amazon.com/review/R11XV8PEMIZCRS/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=0470952881&channel=detail-glance&nodeID=283155&store=books
mailto:zarbaf2003@yahoo.com
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azaldılmasını təmin edəcək. Betonun texnologiyasının sonrakı inkişafında  daha narın 

komponentlərin tətbiqinə  və ultradispers  komponentlər və xüsusi texnologiya əsasında 

hidratlaşma mexanizmi  ilə  bərkiyən  inşaat kompozisiyalarına   keçilməsi baş verəcək. Beton 

istehsalında modifikatorların  təyinatına uyğun  olaraq konkret moleykulyar  quruluşlu əlavələrin 

yaradılmasına keçiləcək. 

Açar sözlər: beton, mineral əlavə, superplastikləşdirici, modifikator, seqreqasiya, möhkəmlilik 

 

Son dövrlərdə beton texnologiyasında xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Ənənəvi beton 

tərkiblərindən  müxtəlif quruluşa və xassələrə malik  çoxkomponentli sistemə keçilməsi ilə  

betonun nomenklaturasının, texniki və iqtisadi səmərəliliyinin artırılması  onun tətbiq sahəsini 

genişləndirdi.  Beləliklə də yeni nəsil  betonların tətbiqi betonlama prosesində meydana çıxan bir 

çox problemlərin  həll edilməsi üçün şərait yaratdı. Bu tərəqqiyə istehsalatda  müxtəlif üzvi və 

mineral modifikatorların  tətbiqi, kompozisiya yapışdırıcılarının  yaradılması, betonun  xammal 

bazasının genişlənməsi,  beton qarışığının hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi,  yeni 

beton və dəmir-beton məmulatlarının qəliblənməsinin intensivləşdirilməsi hesabına nail 

olunmuşdur [1-4].  

     Betonun xassələri onun  quruluşu ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan betonun  mikro 

quruluşu daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Beton məmulatların və konstruksiyaların  istehsalının  

bütün mərhələlərində  materialların quruluş əmələgətirməsinin idarə edilməsi müasir beton 

texnologiyasının  vacib göstəricisidir. Müxtəlif şəraitdə  istismar üçün nəzərdə tutulmuş 

betonların optimal quruluşunu yaratmaq  üçün betonun quruluşunu formalaşdıran və xassələrini 

nizamlayan xüsusi modifikatorlardan  geniş istifadə olunur [5]. Əlavələr kimyəvi (0,1-2%) və 

dispers  mineral (10-20%) olmaqla iki yerə ayrılır. Son zamanlar kimyəvi və dispers mineral 

əlavələri  bir sistemdə birləşdirən üzvi - mineral əlavələr geniş yayılmışdır. Üzvi-mineral əlavələr 

betonun quruluş əmələgətirməsinə daha effektiv təsir  göstərir, betonun quruluşunun  və 

xassələrinin modifikasiyasında  yüksək nəticələr əldə edilir [6]. 

    Kimyəvi əlavələrdən ən geniş tətbiq olunanı superplastikləşdiricilərdir, onlar plastik və 

axıcı  beton qarışığının  su tələbini  20-25 % azaltmağa imkan verir [7]. Onlar xüsusilə  axarlı,  

özüyerləşən  və laylanmayan beton qarışıqlarının hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Mürəkkəb 

quruluşa  malik betonun xassələrini  nizamlamağa imkan verən  kompleks əlavələrin  istehsal 

həcmi hər il genişləndirilir. Kompleks əlavələr superplastikləşdiricilərə hava qabarcıqlarını 

azaldan, mikroköpük əmələ gətirən, tutma müddəti və quruluş əmələgətirmə deformasiyasını 

nizamlayan və s. səmərəli əlavələr qatılmaqla hazırlanır. Son dövrdə polikarboksilatlar əsasında  

olan xüsusi səmərəli hiperplastifikatorlar da geniş tətbiq olunur. 

     Dispers mineral əlavələr təbii və texnogen  xammallardan (küllər, posalar, dağ süxurları  

mikrosilika və s.) alınan müxtəlif mineral formalı  tozdan  ibarətdir. Bu əlavələr suda həll olmur 

və betonun bərk fazasının narın tərkib hissələrini təşkil edir. Mineral əlavələr  narınlığından asılı 

olaraq dənəvər tərkibinə görə sementə yaxın olduğundan sementə və ya narın dispers doldurucu 

kimi betona əlavə olunur. Narın dispers doldurucu kimi dənələrinin  ölçüləri sement 

hissəciklərindən  təxminən 100 dəfə kiçik olan mikrosilika  və metakoalini  göstərmək olar. Bu 

əlavələr digər xüsusiyyətlərindən  başqa  sement dənəcikləri arasındakı məsamələri  dolduraraq  

daha sıx quruluş yaradırlar. Son zamanlar hissəciklərinin ölçüsü 0,1-100 mm olan nano əlavələr 

tətbiq olunmağa başlamışdır [3,4]. 
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     Doldurucu əlavələr daha səmərəli mineral əlavə hesab olunur, çünki sement  hissəcikləri 

və yeni əmələ gələn  birləşmələr  arasındakı məsamələri  dolduraraq  betonun  quruluşunun  

sıxlaşmasını təmin edir. Bu zaman yeni yaranmış  hidrat birləşmələrinin  narınlığı artır, hava  

məsamələrinin  ölçüləri xeyli kiçilir, sement doldurucu qarışığının reaksiyaya girmə qabiliyyəti 

yüksəlir, materialların əlaqə zonaları yaxşılaşır. Bütün bunlar möhkəmliyin əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəlməsini və betonun quruluşunun keçirməzlik qabiliyyətinə malik olmasını təmin edir. 

      Mineral əlavələri superplastikləşdiricilərlə birgə istifadə etdikdə orta və yüksək 

möhkəmlikli betonlar  alınır. Bu əlavələr qatılmadıqda  beton qarışığında tərkib hissələrə ayrılma 

prosesi (seqreqasiya) baş verir. Ona görə də bu əlavələr yalnız  sementə qənaəti deyil, həmçinin 

betonların yüksək istismar qabiliyyətini təmin edir. Lakin narın tozun su tələbatı  çox olduğundan  

beton  qarışığında  suyun sərfi xeyli artır.  Belə ki, betona verilmiş hər kq mikrosilika suyun 

sərfini 1 litr artırır. Ona görə də mikrosilika su sərfini əhəmiyyətli dərəcədə  aşağı salan 

superplastikləşdiricilərlə birlikdə  tətbiq edilir. Eyni zamanda yüksək dərəcədə narın mineral 

əlavələr superplastikləşdiricilərin təsirinin səmərəliliyini artırır. 

      Beton  qarışığının axıcılığına  aktiv təsir edən  superplastikləşdiricinin  bərk fraksiyaların 

səthinə adsorbsiya olunmuş hissəsidir. Superplastikləşdiricinin maye halında  sistemin 

məsamələrində olan hissəsi passiv olub yalnız onun sərfini artırır. Ona görə də narın dispers 

doldurucuların  tətbiqi zamanı iri sulu məsamələrin  həcmi azalır, bərk fazanın  xüsusi səthi  artır,  

uyğun olaraq  superplastikləşdiricinin  aktiv  hissəsi və ümumilikdə  onun sistemə təsiri artır. 

Mikrosilikaya qənaət etmək üçün  onu müxtəlif  təbii və texnogen mənşəli əlavələrlə kompleks 

halında  tətbiq edirlər [ 2 ].  

     Beton  qarışığında  superplastikləşdiricinin optimal miqdarı 0,7-1,2% həddində olur. 

Üzvi-mineral əlavələr qatıldıqda superplastikləşdirici  məhluldan  sement  zərrəcikləri üzərinə 

adsorbsiya  olunur və onun optimal miqdarı təxminən  qatqını birbaşa  beton qarışığına verən  

zaman  alınan qiymətə bərabər olur. Lakin  üzvi-mineral  əlavələri istifadə etdikdə 

superplastikləşdiricinin  miqdarı yüksək götürülür, çünki onun bir hissəsi narın dispers  

dolduruculara adsorbsiya olunur [8-11].   

     Süperplastikləşdiricinin miqdarının yüksəldilməsi narın dispers  doldurucuların  su 

tələbindən, onun üzvi-mineral əlavələrdəki payından və əlavənin sementdəki  miqdarından 

asılıdır. Məsələn su tələbi 40%  olan mikrosilikadan 10% qatıldıqda superplastikləşdiricinin 

miqdarı 8%,  20% qatıldıqda superplastikləşdiricinin miqdarı 20%, 40% qatıldıqda isə 

superplastikləşdiricinin miqdarı 80% artırılır. Mikrosilikanın su tələbi 60% olduqda 

superplastikləşdiricinin miqdarı mikrosilikanın miqdarına uyğun olaraq 20, 40, 200%  artırılır. Bu 

zaman mikrosilika sementin müəyyən hissəsini əvəz edir. 

    Mikrosilikanın iştirakı ilə alınmış  üzvi-mineral əlavənin  SiO2  ilə müəyyən qədər 

birləşməyə keçməsi hesabına  yeni yaranan birləşmələrin quruluşları və məsamələri xırdalanır, 

betonun sıxlığının artması nəticəsində  möhkəmlik artır. Bu zaman  betonun  axarlılığı  kəskin 

artır və su/sem 25% olduqda axıcı özüyerləşən beton alınır, bu da öz növbəsində  betonun 

sıxlığını artırır. Üzvi-mineral əlavələri tətbiq etdikdə  betonun  möhkəmliyi xeyli yüksəlir (cədvəl 

1). 
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Cədvəl 1.Üzvi-mineral əlavəli betonun xassələri 

Sementin 

sərfi 

Su/Sem Konusun 

çökməsi, 

sm 

Əlavənin miqdarından asılı olaraq  betonun 28 günlük  

möhkəmliyi, MPa 

0 10 15 

300 

480 

0,45 

0,32 

20 

20 

28 

50 

47 

75 

65 

95 

 

Üzvi-mineral əlavələrin  beton qarışığının axarlılığına, betonun möhkəmliyinə  və digər 

xassələrinə təsir dərəcəsi bir çox amillərdən asılı olduğuna  görə  bu təsirləri müəyyən etmək 

üçün verilmiş materiallar və planlaşdırılmış istehsal texnologiyasına uyğun olaraq  ilkin sınaqlar 

aparılır. 

Superplastikləşdiricilərin  və üzvi-mineral əlavələrin  tətbiqi  məlum “xassə - su/sement 

nisbəti” asılılığının təsir  həddini dəyişir. Bu isə betonun  keyfiyyətinin plastiki qarışıqlarda 

təbəqələşmənin  və sərt qatışıqlarda  izafi hava  cəlbedilmənin olmamasının  yoxlanılmasını  tələb 

edir. 

Beton qarışığının keyfiyyəti aşağıdakı  halda təmin edilir.                          

                     Su/Sem-Bq *Qum/Sem-Bq.d *Qırm/sem=(0.86-1.65) NQ. 

Burada, Sem, Su, Qum, Qırm -1kq/m3 betonda uyğun materialların  sərfi ,  

             Bq , Bq.d  -qumun və qırmadaşın  su tələbi (nisbi ölçü vahidində), 

            NQ- sement  xəmirinin  normal qatılığı (nisbi ölçü vaidindən).  

Formuldakı normal qatılıq  və sementin aktivliyi  üzvi-mineral  əlavələrin yapışdırıcı 

maddələrin xassələrinə  təsiri nəzərə alınmaqla  təyin edilməlidir. 

      Kompozisiya  yapışdırıcı maddələrin, kompleks kimyəvi  və mineral əlavələrin tətbiqi 

çoxkomponentli betonun  fərqləndirici xüsusiyyətləridir. Hər il kompleks modifikatorların  yeni 

növləri yaranır. Digər əlavələrlə birlikdə genişlənən komponentlərin tətbiqi ilə çökməyən  və 

genişlənən betonlar alınır. Xüsusi xammalların  tətbiqi ilə  geniş  spektrdə  dekorativ betonlar, 

liflərdən istifadə etdikdə  dartılmağa qarşı  yüksək  möhkəmliyə  malik fibrobetonlar alınır. 

Superplastikləşdiricilərlə birlikdə narın dispers  doldurucuların (məsələn, əhəng unu, kül    

və s. tətbiqi ilə alınmış  təbəqələşməyən betonların tətbiqi xüsusən perspektivlidir. Bu zaman 

narın dispers bərk fraksiyanın (sement-narındispers) ümumi miqdarı bərk fazanın 1/3-dən az 

olmamalıdır. 

XXI əsr ərzində xırdadənəli betonların da  geniş yayılmasına nail olunacaq. Bu betonlar 

yüksək texnologiyaya malik olmaqla, müxtəlif quruluşlu  və xassəli materiallar almağa imkan 

verir, yerli ucuz qumların və texnoloji tullantıların  tətbiqi hesabına  betonun maya dəyərini xeyli 

aşağı salır. Bu  betonlarda  müxtəlif  modifikatorların  təsiri özünü daha qabarıq göstərir. Betonun 

tərkibini və quruluşunu dəyişməklə eyni xammal əsasında  müxtəlif  modifikatorların  tətbiqi ilə 

müxtəlif  təyinatlı xırdadənəli betonlar almaq olar. 

Doldurucu ilə sement daşı arasındakı əlaqə  zonası  betonun quruluşunda  ən zəif 

elementdir.  Əlaqə zonasında  sement daşının quruluşunun  sıxlığı onun  digər sahələrdəki 

quruluşuna  nisbətən azdır.  Bu dənələrarası  sahənin bərk faza  ilə natamam doldurulması 

nəticəsində olur. Əlaqə zonasının ümumi məsaməliliyi  sement daşının  məsaməliliyindən 2,5-3,5 

dəfə yüksəkdir.  Sement daşı  ilə doldurucu arasındakı  dartılma möhkəmliyi  sement daşının  

möhkəmliyinin cəmi 70%-ni təşkil edir. Doldurucuların  əlavə edilməsi  qarışığın reoloji 
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xassələrini pisləşdirir və bərabər  axarlı qarışıq  almaq üçün  su/sement  nisbətini xeyli artırmaq  

tələb olunur, bu isə betonun möhkəmliyini aşağı salır. Superplastikləşdiricinin  və ya üzvi-

mineral  modifikatorların  qatılması  doldurucunun  beton qarışığının  və betonun xassələrinə  

təsir xarakterini dəyişmir, lakin  betonun quruluşunu xeyli yaxşılaşdırır və onun möhkəmliyini 

yüksəldir. 

   Cədvəl 2-də eyni axarlılığa malik  xırdadənəli  beton  qarışığından  hazırlanmış  betonun  

möhkəmliyi göstərilmişdir. Yapışdırıcı kimi  M-500 markalı portlandsementdən  və xüsusi  

kompleks  modifikatorun ( xüsusi səthi 6000 sm2/q) tətbiqi ilə  komposiziya  yapışdırıcısından 

istifadə edilmişdir. 

 

Cədvəl 2. Xırdadənəli betonun möhkəmliyi 

 

Yapışdırıcının 

növü 
Betonun tərkibi 

Eyni axarlı qarışığın  

su/sem nisbəti 

Sıxılmada maksimum 

möhkəmlik, MPa 

Portlandsement 

M-500 

1:0 

1:1 

1:2 

1:3 

0,30 

0,37 

0,44 

0,51 

86 

65 

51 

41 

Kompozisiya  

yapışdırıcısı 

1:0 

1:1 

1:2 

1:3 

0,17 

0,23 

0,29 

0,36 

184 

131 

98 

73 

 

 

Kompozisiya  yapışdırıcısını tətbiq etdikdə su/sem xeyli azalır, möhkəmlik isə yüksəlir. 

Doldurucunun miqdarı azaldıqca  materialın möhkəmliyi  maksimuma çatır.  Ən yaxşı nəticələr  

doldurucusuz tərkiblərdə olur.  Lakin bu halda  doldurucu aktiv mineral  əlavələrlə əvəz 

olunmalıdır.  

    Betonda  narın dənəcikli  quruluşa keçdikcə  onun möhkəmliyi xeyli artır. Belə strukturun  

yaradılmasında  əsas rolu nanosistem və nanotexnologiya oynayır. Hissəciklərin ölçüləri  0,1-100 

mm olan maddələrə  nanomaterial deyilir.  Hissəciklərin ölçüsü  dəyişdikdə materiallarda  yeni 

keyfiyyətlər meydana çıxır.  

   Beton  texnologiyasında  və quru inşaat qarışıqlarında  çox narın mineral tozlardan 

istifadə olunur. Onlara misal olaraq  nanosilikaları, fullerenləri və s. göstərmək olar.  Cədvəl 3-də 

silikaların müqayisəli xüsusiyyətləri göstərilmişdir.  

Sementin hidratasiyası zamanı xüsusilə modifikatorların  iştirakı ilə sement  

zərrəciklərinin səthində  nanoölçülü  kalloid  hissəciklər və helvari  nazik təbəqə əmələ gəlir. 

Bərkimiş  betonda  uyğun  strukturun  saxlanılması onun keyfiyyətinin artmasını təmin edir [12-

14].    

Yeni inşaat kompozisiyaları çoxkomponentli  sistem olub xüsusi hazırlanmış kompozit 

sementi, kimyəvi  əlavələr-modifikatorlar, mikrosilika, nanosilika və ya digər  ultradispers  

mineral  komponentlər, xüsusi doldurucular və mikroliflərdən ibarətdir. 
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Cədvəl 3. Mikro və nanosilikaların müqayisəli  xüsusiyyətləri 

Materialın 

növü 

Hissəciklərin ölçüsü, 

HM 

Hissəciklərin sayı, 

n/sm3 

Xüsusi səthi, 

m2/q 

Mikrosilika 

Nanosilika 

180 

14 

5,9.1012 

1,2.1016 

15 m2/q 

180 m2/q 

 

   XXI əsrin beton texnologiyasında  geniş diapazonda  xassələrə  və imkanlara malik olan 

ən müxtəlif materiallar tətbiq olunacaq (cədvəl 4). 

 

Cədvəl 4. Müxtəlif  növ beton və kompozisiyaların  xassələri 

Materialların növü Sıxılmada möhkəmlik, MPa Şaxtayadavamlılıq, dövr 

Adi beton 

Çoxkomponentli beton 

Yüksək keyfiyyətli beton 

Beton kompozisiyalar 

10-50 

40-100 

80-160 

150-850 

50-300 

200-500 

500-1000 

>1000 

 

Nəticələr. Beləliklə, bu betonlar bina və qurğuların  yeni konstruksiyalarının  və onların 

tikintisinin səmərəli texnologiyasının yaranmasını, tikintinin müddətinin və qiymətinin 

azaldılmasını təmin edəcək. Betonun texnologiyasının sonrakı inkişafında  daha narın 

komponentlərin tətbiqinə  və ultradispers  komponentlər əsasında hidratlaşma mexanizmi  ilə  

bərkiyən  inşaat kompozisiyalarına   keçilməsi baş verəcək. Beton istehsalında modifikatorların  

təyinatına uyğun  olaraq konkret moleykulyar  quruluşlu əlavələrin yaradılmasına keçiləcək. 
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MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA 

SİSTEMLƏRİ TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA AĞDAM RAYONUNUN BİTKİ 

ÖRTÜYÜNDƏKİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN ANALİZİ 

Müttəlibova Ş.F., Cavadlı M.M. 

 

THE ANALYSIS OF CHANGES IN THE VEGETABLE COVER OF THE AGDAM 

REGION ON THE BASIS OF THE DATA OF REMOTE SENSING AND THE 

TECHNOLOGY OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 

Mutalibova SH.F.,Cavadlı M.M. 

 

Abstract. In the presented article with data of remote sensing and technology geographic 

Information systems have been determined the damage of vegetation in the Aghdam region, 
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caused by the military erosion. For this purpose received satellite images of Landsat, which 

reflected from 1992 to 2015-th years. Using these images  on the basis of GIS-technology for 

both dates was received the Normalized Difference Vegetation Index (NDVİ), which been 

possibility to determine the change of vegetable cover. 

In the result, have been separated the  territories, which covering and uncovered with vegetable 

cover, for these two years. Was calculated the automatic vector areas of the vegetation cover in 

these two dates  on the basis of the ArcGIS program. Then was determined the damage  by the 

difference between the areas. Has been definite, that during 21 years by the occupiers have been 

destroyed of 202 km2 vegetable cover in this area 

Keywords: Remote sensing, geographic information systems, vegetation cover, NDVI, Landsat, 

ArcGIS.  

Abstrakt. Təqdim edilmiş məqalədə məsafədən zondlama verilənlərindən və coğrafi informasiya 

sistemləri (CİS) texnologiyasından istifadə edərək hərbi eroziya nəticəsində Ağdam rayonunda 

bitki örtüyünə dəyən ziyan araşdırılmışdır. Bunun üçün 1992 - 2015-cı illəri əks etdirən Landsat  

peyk təsvirləri əldə edilmiş, bu  təsvirlərdən istifadə edərək hər iki tarix üçün CİS texnologiyası 

əsasında bitki örtüklərində baş verən dəyişiklikləri təyin etməyə imkan verən normallaşdırılmış 

vegetasiya indeksi  (NDVI) alınmışdır. Nəticədə bu iki tarixdəki bitki örtüklü və bitki örtüksüz 

ərazilər ayrılmış, avtomatik vektorlaşdırılmış bitki örtüklü ərazilərin sahələri ArcGIS proqramı 

əsasında hesablanmışdır. Sonra isə sahələr arasındakı fərqə əsasən dəyən ziyan 

müəyyənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, 21 il ərzində işğalçılar tərəfindən törədilən 

vəhşiliklər nəticəsində ərazidə bitki örtüyünə ciddi ziyan dəymiş, 202 km2 sahədə bitki örtüyü 

məhv edilmişdir.  

Açar sözlər: məsafədən zondlama, coğrafi informasiya sistemləri, bitki örtüyü, NDVI, Landsat, 

ArcGIS.  

 

     Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ hissəsinin erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal 

olunması nəticəsində bu ərazilərdə təbii ehtiyatlara külli miqdarda ziyan dəymişdir. Bunlar həm 

ərazidə aparılan hərbi əməliyyatlar, həm də təbii sərvətlərimizin vəhşicəsinə istismarının 

nəticəsidir. Ermənilərin törətdiyi yanğınlar nəticəsində Azərbaycanın Ağdam və Füzuli 

rayonlarının işğal altında olan ərazilərində yalnız bu il ərzində ətraf mühitə 39208 manat 

dəyərində ziyan dəymişdir [3]. Ağdam rayonunun işğal altında olan Soltanlı, Nəmirli, Novruzlu, 

Sarıcalı kəndlərində 20 ha-dan çox ərazidə erməni işğalçıları tərəfindən yanğınlar törədilib. 

Mütəxəssislər tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı, torpağın üst münbit qatının yanması 

nəticəsində, ətraf mühitə 22000, bitki örtüyünə 2200, atmosfer havasına isə 1084 manat ziyan 

dəydiyi müəyyənləşdirilmişdir. Baş Qərvənd kəndinin 20 ha, Qaraqaşlı kəndinin 30 ha, Sarıcalı 

kəndinin 20 ha ərazisi yanmaya məruz qalmışdır. Bu ərazilərdə də torpağın üst münbit qatının 

yanması nəticəsində ətraf mühitə 77000, bitki örtüyünə 7700, atmosfer havasına isə 3794 manat 

ziyan dəymişdir. Ümumilikdə, Ağdam rayonu üzrə ətraf mühitə 25284 manat ziyan vurulmuşdur 

[3]. 

Məhz bu səbəbdən də həmin ərazilərin tədqiq edilməsi günümüzün aktual mövzularından 

biridir. Həmin ərazilərə dəyən ziyanı müəyyənləşdirmək üçün ən yaxşı vasitə kosmik şəkillərdən 

və müasir texnologiyaların imkanlarından istifadə olunmaqla həyata keçirilən üsuldur. Bu 

səbəbdən də tədqiqat üçün seçilən Ağdam rayonu ərazisində sərhəd zonasında hərbi əməliyyatlar 
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nəticəsində bitki örtüyünə dəyən ziyan həmin əraziləri əks etdirən kosmik şəkillərin CİS 

texnologiyası əsasında emalı nəticələri əsasında müəyyənləşdirilmişdir. 

Materiallar və metodika 

İlkin verilənlər kimi Ağdam rayonunun sərhəd zonasında yerləşən əraziləri əks etdirən, 

1992 - 2015-cı illəri əks etdirən Landsat peyk təsvirləri və Arc GİS proqramından, şəkillərin Arc 

GİS-lə emal metodikasından istifadə olunmuşdur. Landsat peyk təsvirləri ARC GİS-də emal 

etmək üçün, həmin şəkillər üzərində NDVİ-lər müəyyənləşdirilmiş, nəticədə bitki örtüklü və 

örtüksüz ərazilər təyin edilərək, sahələri hesablanmışdır.  

İşdə, qeyd edildiyi kimi, Landsat peyk təsvirləri və ArcGİS proqram təminatının köməyi 

ilə Ağdam rayonu sərhəd zonasında işğaldan əvvəl və işğaldan sonrakı illər (1992-2015) üçün 

bitki örtüyündəki fərqlər müəyyənləşdirilmişdir. İşin gedişi aşağıdakı mərhələlərdə aparılmışdır: 

1. Analiz üçün lazım olan peyk təsvirlərinin yüklənməsi; 

2. Yüklənmiş təsvirlərin tədqiqat ərazisinin sərhədlərinə uyğun kəsilməsi; 

3. Təsvirlərdən NDVİ (Normalized Difference Vegetation Index – Normallaşdırılmış 

diferensial vegetasiya indeksi) alınması; 

4. Bitki örtüklü və bitki örtüksüz ərazilərin ayrılması; 

5. Avtomatik vektorlaşdırılmış bitki örtüklü ərazilərin sahələrinin hesablanması; 

6. Sahələr arasındakı fərqə əsasən bitki örtüyünə dəyən ziyanın müəyyənləşdirilməsi. 

1-ci mərhələdə analiz üçün lazım olan Landsat peyk təsvirləri əldə edilmişdir. Müqayisə 

aparmaq məqsədilə 29 may 1993-cü və 16 may 2015-ci illərdə çəkilmiş peyk təsvirlərindən 

istifadə olunmuşdur (şəkil 1).  

 
Şək. 1. Landsaft peyk təsvirləri a) 29 may 1993-cü il tarixli Landsat 5 və  b) 16 may 2015-ci il tarixli 

Landsat 8  

 

Təsvirlər seçilən zaman bitki örtüyünün vegetasiya müddətinə yaxın olması və təsvirlərin 

buludluluğunun aşağı olmasına diqqət yetirilmişdir.  

2-ci mərhələdə Arc GİS-in Arc Map modulunda yüklənmiş təsvirlər tədqiqat ərazisinin 

sərhədlərinə uyğun kəsilmişdir. Analiz üçün Landsat təsvirlərinin 1-7 aralığındakı bandları 

götürülmüşdür Həmin bandlar birləşdirilib sərhədə uyğun olaraq kəsilmişdir. 

3-cü mərhələdə təsvirlərdən NDVİ alınmışdır. Bitki örtüyü üçün bu indeks müsbət olub, 

fitokütlənin miqdarından asılı olur. Fitokütlə nə qədər çox olarsa, NDVI-nin qiyməti bir o qədər 

yüksək olur [2]. İndeksin qiymətinə eyni zamanda bitkilərin növü, tərkibi, onun seyrəklik 

dərəcəsi, bioloji durumu, bitki səthinin meyllik bucağı və torpağın rəngi təsir göstərir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, NDVİ Landsat 5 təsvirlərində 3 və 4, Landsat 8-də isə 4 və 5-ci 
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bandlardan istifadə etməklə alınır [1, 2]. NDVİ mənfi 1-dən müsbət 1-ə kimi qiymətlər ala bilər. 

Bitki örtüyü üçün adətən 0,2-dən 0,8-ə kimi götürülür. Aşağıdakı şəkillərdə 29 may 1993-cü il 

tarixli Landsat 5 və 16 may 2015-ci il tarixli Landsat 8 peyk təsvirindən alınmış NDVİ-lər 

göstərilmişdir (şəkil 2).  

29 may 1993-cü il tarixli Landsat 5 peyk təsvirindən alınmış NDVİ -0.264368 - 0.688889, 

16 may 2015-ci il tarixli Landsat 8 peyk təsvirindən alınmış NDVİ isə 0.0165478 - 0.555644 

aralıqlarında qiymətlər almışdır. 

4-cü mərhələdə aldığımız NDVİ-lər əsasında bitki örtüklü və bitki örtüksüz ərazilər 

ayrılmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, NDVİ mənfi 1-dən müsbət 1-ə kimi qiymətlər ala bilər [4]. 

Bitki örtüyü üçün NDVİ-nin qiyməti, adətən 0,2-dən 0,8-ə kimi götürülür. 

a) b) 

Şək. 2. Landsaft peyk təsvirlərindən alınmış NDVİ-lər. a) 29 may 1993 tarixli Landsat 5 peyk təsvirindən 

alınmış NDVİ, b) 16 may 2015 tarixli Landsat 8 peyk təsvirindən alınmış NDVİ 

 

Ona görə də hər iki tarix üçün alınmış NDVİ-nin qiyməti 0,2-ə qədər olan və 0,2-dən 

böyük olmaqla 2 sinfə ayrılmışdır. Aparılan proses hər iki tarix üçün alınmış NDVİ-ə tətbiq 

edildikdən sonra, bitki örtüklü və bitkisiz ərazilər fərqləndirilərək ayrılmışdır (şəkil 3). Burada 

qəhvəyi rənglə göstərilmiş ərazilər bitki örtüksüz sahələri, yaşıl rəng isə bitki örtüklü sahələri əks 

etdirir. 

a)    b)  

Şək. 3. Bitki örtüklü ərazilərin bitki örtüksüz ərazilərdən fərqlənməsini əks etdirən təsvirlər (Ağdam 

rayonu üzrə) a) 29 may 1993 tarixli, b16 may 2015 tarixli  

 

5-ci mərhələdə avtomatik vektorlaşdırılmış bitki örtüklü ərazilərinin sahələri 

hesablanmışdır [4]. Alınan qiymətlər Arc GİS-in atributlar cədvəlinə - verilənlər bazasına əlavə 

olunmuşdur. İlkin olaraq sahəsi hesablanacaq ərazi qeyd edilmiş və həmin ərazilərin sahələri 
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təyin edilmişdir  

6-cı mərhələdə sahələr arasındakı fərqə əsasən bitki örtüyünə dəyən ziyan 

müəyyənləşdirilmişdir. Ağdam rayonunun bitki örtüyünün sahəsinin dəyişməsini aydınlaşdırmaq 

üçün hər iki müxtəlif tarixdəki bitki örtüklü sahələrin fərqi tapılmışdır. Bunun üçün verilənlər 

bazasında qeyd olunmuş məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Bu məlumatlara əsasən 29 may 

1993-cü il tarixində Ağdam rayonunda bitki örtüklü ərazilərin sahəsi 563 km2, 16 may 2015-ci il 

tarixinə isə 361 km2 alınmış, fərq isə 202 km2 olmuşdur. Deməli, göstərilən tarixlər arasında, 

işğalçıların törətdiyi yanğınlar nəticəsində Ağdam rayonunda bitki örtüyünün sahəsi 202 km2 

azalmışdır. 

Elmi yenilik və nəticə 

Çox zaman müəyyən ərazilərdə yerüstü tədqiqatlar aparmaq mümkün olmur, ya da çətin 

olur. İşğal altında olan yerlər də məhz bu cür ərazilərdəndir. Belə yerlərdən olan Ağdam rayonu 

ərazilərində işğalçılar tərəfindən törədilən yanğınlar nəticəsində  zamanla bitki örtüyündə ciddi 

dəyişikliklər baş vermişdir. Bu səbəbdən də məqalədə həmin ərazilərdə bitki örtüyündə baş verən 

dəyişikliklər yerüstü ölçmələr deyil, məsafədən zondlama və coğrafi informasiya sistemləri 

texnologiyasının birgə inteqrasiyası əsasında araşdırılmış, nəticələr rəqəmli elektron xəritələr və 

verilənlər bazası şəklində təqdim edilmişdir ki, bu da işin aktual olmasına dəlalət edir.   

Nəticədə Ağdam rayonunun Ermənistanla sərhəd olan ərazisində, münaqişə yarandığı 

tarixdən əvvəlki və son dövrlərdə (29 may 1993 - 16 may 2015) çəkilmiş, müvafiq olaraq Landsat 

5 və Landsat 8 peyk təsvirləri əsasında hər iki tarix üçün CİS proqram təminatlardan olan 

ArcGIS-də NDVI alınmışdır. Bu NDVI-lər əsasında ərazinin baxılan iki müxtəlif tarix üçün bitki 

örtüyü olan sahələr müəyyənləşdirilmiş və sahələr arasındakı fərqə əsasən nə qədər bitki 

örtüyünün məhv olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ДЛЯ 

ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Мамедов Н.Я., Алиев Я.Ш. 

 

OPPORTUNITIES FOR USE OF SOLAR RADIATION FOR HEATING BUILDINGS 

(ON THE EXAMPLE OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC) 

Mamedov N.Y., Aliyev Y.S. 

 

Abstract. In the article transparent structures of buildings and facilities of the building to the heat 

balance of the effects of solar radiation are investigated. The experiments show that the study of 

the materials obtained as a result, the south side of the building during the winter, the temperature 

in the amount of solar radiation entering the building through the summer period of  2 - 3 times 

higher. 

Keywords: solar radiation, angle of incidence of solar rays, energy saving, thermal 

Energy, external enclosing structures. 

 

Abstrakt. Məqalədə bina və qurğuların xarici şəffaf konstruksiyalarından daxil olan günəş 

radiasiyasının binanın ümumi istilik balansına təsiri araşdırılır. Aparılan təcrübələrin nəticəsində 

əldə olunan materialların araşdırılması göstərir ki, qış dövründə binaların cənub tərəfindən günəş 

radiasiyası vasitəsilə binaya daxil olan istiliyin miqdarı yay dövründəkindən 2 – 3 dəfə çoxdur. 

Bu istiliyin nəzərə alınması binanın ümumi istilik balansında nəzərə alınması böyük iqtisadi 

səmərə verə bilər.  

Açar sözlər: günəş radiasiyası, günəş şüalarının düşmə bucağı, enerji qənaəti, istilik enerjisi, 

xarici qoruyucu konstruksiyalar. 

 

Во асам мире энергетическая ситуация каждым днем осложняется, истощаются 

запасы органических топлив, которая сопровождается ростом цен. Кроме этого, 

увеличиваются выбросы в атмосферу СО2, а это характеризуется негативным изменением 

климата. Эти обстоятельства вынуждают нас поднять эффективность всех 

энергопотребляющих источников и оборудований, а также расширить сеть 

альтернативных и возобновляемых источников энергии, всесторонне использовать 

современные энергосберегающие технологии. 

Потребление энергоресурсов на земном шаре стремительно возрастает из года в год. 

Подсчитано, что к середине нынешнего века увеличение населения, развитие 

промышленного сектора, сельского хозяйства и т.д. будет сопровождаться потреблением 

энергии в несколько раз больше, чем в настоящее время, соответственно все запасы 

органических энергетических ресурсов будут исчерпаны через 100 – 150 лет. Поэтому 

перед будущим поколением будет возникать энергетическая проблема, которая, очевидно, 

будет решена за счет использования возобновляемых источников энергии. 

 В 2011 году доля возобновляемой энергии при производстве электроэнергии 

составляла 10%, в том числе 9,8% - гидроэнергия; доля возобновляемой энергии в общем 

потреблении энергии составляла только 2,3%. Достижение целей на 2020 год потребует 

усиления нормативно-правовой базы путем принятия и обеспечения исполнения законов, 
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направленных на продвижение проектов в области возобновляемых источников энергии. 

До настоящего времени использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

стране по-прежнему ограничивается гидроэнергией, несмотря на наличие большого 

потенциала энергии солнца, ветра, биомассы и геотермальной энергии [1].             

В этой связи энергоэффективность и энергосбережение являются являются 

чрезвычайно важными проблемами нынешнего века, т.к. эффективное использование 

энергии и энергетических ресурсов – это основной фактор для оздоровления окружающей 

среды, а также создания нормальной, комфортной жизнедеятельности и 

работоспособности человека. До сих пор в нашей республике не решена проблема 

проектирования и использования современных, энергоэффективных систем отопления. 

Это приводит как к дополнительным потерям тепловой нагрузки и ухудшению качества 

воздуха в помещениях. Улучшение ситуации возможно только при совместном и 

комплексном подходе к проектированию, монтажу и эксплуатации. 

Отметим, что перспективы энергосбережения, в первую очередь, в строительной 

индустрии, огромны. 

 

 
Рис. 1. Прогноз мирового энергопотребления 2020г. 

 
Использование тепла солнечной радиации для отопления зданий и сооружений 

является самым эффективным и эко логичным способом экономии тепловой энергии. Так 

как по данным Госкомстата Республики около 50 % всей производимой энергии 

расходуется на отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее 

водоснабжение зданий и сооружений. 

На рисунке показан прогноз энергопотребления в мире к 2020 г. разными 

потребителями тепловой и электрической энергии. 

Целью настоящей статьи является определение количества солнечной радиации, 

поступающее в помещения через остекленных поверхностей и его учет в тепловом балансе 

зданий. 

Натурные наблюдения и проведенные расчеты показывают, что на территории 

Азербайджана солнечная радиация существенно влияет на тепловой баланс зданий. 
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Однако в действующих в настоящее время строительных нормах и правилах это не 

учитывается. 

Выполненные нами, а также другие исследования показывают, что наружные 

ограждения зданий южной ориентации зимой получают в 2 – 3 раза больше тепловой 

энергии, чем в летнее время [2]. Например, в зимнее время на единицу площади 

вертикальной поверхности, ориентированной на юг, поступает в среднем 4902 ккал/сутки, 

а в летнее время всего 1871 ккал/сутки. Это объясняется низким значением угла падения 

солнечных лучей на вертикальную поверхность. 

В летнее время из за высокого стояния солнца (h° = 74°) его лучи падают на 

вертикальные наружные поверхности зданий под большим углом, передавая на единицу 

поверхности сравнительно небольшое количество тепла. В зимнее время на территории 

Азербайджана солнце стоит низко (h° = 26°) и его лучи падают на наружные ограждения 

практически перпендикулярно, передавая на единицу поверхности и, соответственно, 

внутрь помещения значительно большое количество тепловой энергии. 

Солнечная энергия попадает в помещения через толщу непрозрачных наружных 

ограждающих конструкций и через прозрачные (остекленные) наружные поверхности. 

Известно, что ее количество зависит от интенсивности и продолжительности солнечной 

радиации, вероятности солнечного сияния в данном районе строительства, а также от 

теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций. 

На основании многолетних данных Гидрометслужбы Азербайджанской Республики 

нами определены продолжительность и вероятность солнечного сияния, а также число без 

солнечных дней для крупных городов и районов Азербайджана. Полученные результаты 

позволяют определить количество солнечной энергии, получаемой наружными 

ограждениями зданий в течение отопительного периода. 

Анализ полученных результатов показал, что остекленные поверхности зданий 

получают солнечную энергию с такой же интенсивностью, как и наружные стены той же 

ориентации. Однако через остекленные поверхности в помещения поступает значительно 

больше тепловой энергии, чем через непрозрачные ограждения (наружные стены). 

Непрозрачные наружные поверхности большую часть тепловой энергии отдают их 

омувающему наружному воздуху, и небольшую часть внутрь помещения – через толщу 

ограждения. Коротковолновые лучи через остекленных поверхностей проходят почти 

беспрепятственно. Проведенные нами экспериментальные исследования показывают, что 

простое одинарное стекло отражает 8 – 10 %, поглощает 9 – 10 % и пропускает в 

помещение 80 – 82 % тепловую энергии солнечных лучей [2]. 

Количество солнечной энергии, поступающей в помещения через остекленных 

поверхностей может быть определено из выражения: 

Qср. = qнор • cosθ • kпр. • ξ • Fок 

где qнор – интенсивность солнечной радиации на нормальную к направлению лучей 

поверхности; 

сosθ – косинус угла между направлением луча и поверхности ограждения; 

kпр – коэффициент пропускания световыми поверхностями нормально падающих 

лучей; 
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ξ – относительный коэффициент пропускания световыми поверхностями наклонно 

падающих лучей (зависит от угла падения солнечных лучей). 

Fок – площадь остекленных поверхностей. 

Если известно значение интенсивности солнечной радиации, поступающее на 

вертикальные поверхности (Jв), количество солнечной энергии на единицу площади 

остекленных поверхностей можно определить по следующей формуле [3]: 

Qс.р. = Jв • kпр • ξ 

Поступившая в помещения солнечная энергия, попадая на непрозрачные наружные 

ограждающие конструкции, трансформируется в тепловую. За счет взаимооблучения все 

эти поверхности равномерно нагреваются. Слабо нагретые поверхности (h° < 60°) 

излучают длинноволновые лучи, которые нагревают воздух помещения. 

Отметим, что интенсивность поступления тепловой энергии от солнечной радиации, 

кроме ориентации, в большей степени зависит от прозрачности остекления, высоты 

стояния солнца и коэффициента теплопередачи остекленных поверхносей. При угле 

падения солнечных лучей 35° и больше ее значение принимается практически постоянной. 

Наибольшее количество тепловой энергии зимой в условиях Азербайджанской Республики 

(h° = 26°) поступает в помещение через южную ориентацию здания, поскольку в этом 

случае солнечные лучи падают на вертикальную остекленную поверхность почти 

перпендикулярно (ξ = 1). 

 

Таблица 1. Величины теплопоступления через вертикальные поверхности 

 

Продолжительность 

облучения 

Теплопоступления через вертикальную остекленную 

поверхность при ориентации (ккал/м2·сутки) 

В Ю З С 

Через одинарное остекление 

В среднем за отопительный период 

Число часов облучения 

В среднем за час облучения 

Через двойное остекление 

В среднем за отопительный период 

Число часов облучения 

В среднем за час облучения 

 

1691 

6 

282 

 

1315 

6 

219 

 

3529 

19 

353 

 

2745 

10 

274 

 

1691 

6 

282 

 

1315 

6 

219 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Величины теплопоступления через вертикальные остекленные поверхности 

различной ориентации в среднем за сутки, в час облучения и продолжительность 

облучения приводятся в таблице 1. 

 

Выводы 

 

Приведенные данные о величине теплопоступлений от солнечной радиации в 

помещения через вертикальные остекленные поверхности зданий дают возможность учета 

солнечного тепла в отопительный период и значительной экономии энергии в тепловом 

балансе зданий.  
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İSTEHSALAT ŞƏRAİTİNDƏ İNŞA EDİLMİŞ ÜFÜQİ ÖRTÜLÜ   DRENLƏRİN 

KONSTRUKSİYALARI 

Salayeva X.B. 

 

CONSTRUCTION OF THE HORIZONTAL COVERED DRAIN IN PRODUCTION 

CONDITIONS 

Salaeva H.B 

 

Abstract. In the article are display the effectiveness of the work of drain, horizontal covered 

drainage structures which built on the Samur-Absheron area and ShabranKhachmaz regions. 

Drainages which built in the area were arranged from pottery pipes that mainly produced at the 

former Ali-Bayramlı drainage pipe plant.  Inner diameter of the pipes are 200 mm, length is 33 

sm. The sand-gravel which used in the construction has been selected according to the reports of 

the granulometric composition of filter material of the physical-mechanical properties of soil. 

Mainly the composition of the report filter material is composed of coarse sand and fine gravel. 

The construction of drainage has been implemented with semi-mechanized and mechanized 

technologies. The ability to take water of the drainage line was defined with the hydraulic reports. 

The distance between the covered drainages networks which built on the area has been appointed 

by reports (B=200m) of A.N.Kostyakov, B.M.Shestakov, S.F.Averyanov, A.A.Oleynik and etc. 

formulas. In reports, the average annual drainage module has been taken equal 0.20 l/s ha. The 

filtering coefficient of soil is 0.5 m/day, but waterproof layer depth is 20 m. Drainage practice 

areas were observed the actual drainage module 0,19-0,26 l/s ha in vegetate irrigation period, and 

appropriate its report’s prices. 

Keywords: drainage, drainage pipes, drainage module, the distance between drainages, filters 

material 
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 Abstrakt. Məqalədə Samur-Abşeron massivində Şabran və Xaçmaz rayonlarında tikilmiş üfüqi 

örtülü drenlərin konstruksiyaları və drenajın işinin səmərəliliyi göstərilir. Massivdə tikilmiş 

drenlər əsasən keçmiş Əli-Bayramlı  drenaj boruları zavodunda istehsal olunmuş saxsı 

borulardan düzülmüşdür. Boruların daxili diametri 200 mm, uzunluğu 33 sm-dir.  

Tikintidə istifadə olunmuş qum-çınqıl süzgəc materialının qranulometrik tərkibi torpaq-

qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə əsasən hesabatlarla seçilmişdir. Hesabat süzgəc 

materialının tərkibinə əsasən, iri qum və xırda çınqıldan ibarətdir. Drenajın tikintisi 

yarımmexanikləşdirilmiş və mexanikləşdirilmiş texnologiyaları ilə yerinə yetirilmişdir. Drenaj 

xəttinin su aparma qabiliyyəti hidravliki hesabatlarla müəyyən edilmişdir. 

Massivdə tikilmiş örtülü drenaj şəbəkələrdə drenlərarası məsafə A.N.Koctyakov, 

S.F.Averyanov,B.M.Şestakov, A.Y.Oleynik və s. düsturları ilə hesablanmışdır (B=200 m). 

Hesabatlarda orta illik drenaj modulu 0,20 l/san ha-a bərabər qəbul edilmişdir. Torpaq qrutların 

süzülmə əmsalı 0,5 m/gün, sukeçirməyən layın dərinliyi yer səthindən 20 m-dir. 

Drenaj-təcrübə sahələrində müşahidə olunmuş faktiki drenaj modulu vegetasiya suvarmaları 

dövründə 0,19-0,26 l/san ha olub, onun hesabat qiymətlərinə uyğundur. 

Açar sözlər: drenaj, drenaj boruları, drenaj modulu, drenlərarası məsafə, süzgəc materialı. 

 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının meliorasiyasında üfüqi örtülü drenaj keramiki, beton, 

azbestsement və polietilen borulardan düzülərək dənəvər və süni lifli süzgəc materialları ilə 

örtülür. Drenaj boru xətti ona daxil olan qrunt sularını axıdaraq meliorasiya olunan sahədən 

kənarlaşdırır. Boruların xarici səthini örtən süzgəc materialı dreni lillənmədən qoruyur və suyun 

drenə axımının artımına səbəb olur, meliorativ sistemin drenlənmə təsirinin xeyli yaxşılaşmasına 

və drenlərarası məsafənin artırılmasına imkan verir. 

Dənəvər süzgəc materialının qranulometrik tərkibi drenaj şəbəkəsinin tikildiyi torpaq-

qruntlarının xüsusiyyətlərinə görə hesabatlarla seçilir. Süni lifli süzgəc materiallarının qalınlığı 

drenajın konstruksiyasına uyğun təyin edilir. 

Saxsı (keramiki) borulardan tikilmiş örtülü drenlərdə yeraltı sular bilavasitə drenaj xəndəyində 

baş-başa sıx düzülmüş həmin borulara, onların birləşdiyi yerlərdə açıq qalan hissəsindən daxil 

olur. Birləşmə məsafələri 1-4 mm arasında dəyişilir. Qrunt suyu azbestsement və plastmas-

polivilxlorid (PVX) drenlərə borulardakı deşiklərdən daxil olur. Suqəbuledici deşiklərin ümumi 

sahəsi hər metrdə 15sm2 az olmayaraq qəbul olunur. Azərbaycan Respublikasının suvarılan 

torpaqlarının çox hissəsi Kür-Araz ovalığında və Samur-Abşeron massivinin ovalıq hissəsində 

yerləşir. Bu ərazilərdə minerallaşmış qrunt suları dayazda (2-3 m) yerləşib onların səviyyəsi 

drenaj sistemləri ilə nizamlanır və təkrar şorlaşmasının qarşısını alır. İstehsalat şəraitində tikilmiş 

örtülü drenlərin konstruksiyaları, onların konstruktiv elementləri olan drenaj boruları və süzgəc 

materialının qranulometrik tərkibi torpaq-qrunt şəraitinə uyğun olub, drenajın işinin 

səmərəliliyinə təsir göstərir. 

Meliorasiya olunan ərazilərdə üfüqi daimi drenlərin dərinliyi torpaq-qruntlarda su və duz 

rejimini tələb olunan səviyyədə nizamlanma şəraitinə görə müəyyən edilir. Drenajın dərinliyinə 

təsir edən əsas amillərə qrunt sularının böhran dərinliyi, qruntların kapilyarlıq xüsusiyyəti və 

drenlərdə suyun dərinliyi və s. aid edilir. Suvarılan torpaqlarda şorlaşmanın qarşısının alınması və 

şorlaşmış torpaqların meliorasiyası məqsədilə drenlərin dərinliyi 3,0-3,5 m qəbul edilir [1,2,4]. 

Tədqiqatlar Samur-Abşeron massivinin Xəzəryanı düzənliyində Şabran və Xaçmaz rayonları 
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ərazilərində tikilmiş drenaj sistemlərinin müxtəlif konstruksiyalarının işinin qiymətləndirilməsinə 

həsr olunmuşdur. Bunun üçün ərazidə drenaj təcrübə sahələri seçilmiş və tədqiqatlar aparılmışdır. 

Birinci drenaj-təcrübə sahəsi Şabran rayonu Güləmli kəndi ərazisində yerləşib D-101, D-

102, D-103 örtülü drenlər arasında (B=200m) 32 ha sahəni əhatə edir. Dərinliyi 3,0-3,5m, 

uzunluğu 800m və mailliyi 0,002 olan örtülü drenlər C-6-1 açıq suyığıcıya tökülür, sonra da 

drenaj suyu C-6 kollektora ötürülür. 

Örtülü drenlərin konstruksiyası daxili diametri 200mm, uzunluğu 33sm olan saxsı 

borularından drenaj xəndəyi dibinə (qum-çınqıl hazırlıq qatın üzərinə) baş-başa düzülmüş boru 

xəttindən ibarət olub, onun ətrafı perimetr üzrə 10-15 sm qalınlıqda qum-çınqıl süzgəc materialı 

ilə örtülmüşdür. 

Bu sahənin torpaq-qruntları gillicə və gillərdən ibarət olub zəif sukeçirəndir (k≤0,1 m/gün). 

Torpaqları əsasən şiddətli dərəcədə şorlaşmışdır. 

İkinci drenaj-təcrübə sahəsi Şabran rayonu Dəvəçi kəndi ərazisində D-64, D-65 və D-66 

örtülü drenlərin əhatə etdiyi ərazidə (sahəsi 32 ha-dır) seçilmişdir. Drenlər arası məsafə B=200 

m, drenlərin dərinliyi 3,0-3,5m, uzunluğu 800 m, mailliyi 0,002 təşkil edir. 

Təcrübə sahəsinin D-63 nəzarət dreni adi saxsı borulardan tikilib üstü qum-çınqıl 

qarışığından ibarət süzgəc materialı ilə örtülmüşdür. D-64 və D-63 drenləri isə yeni 

konstruksiyalı gövdəsi deşikli qabırğalı saxsı borulardan tikilmişdir. 

Yeni qabırğalı drenaj boruları saxsı materialından(plastik gildən) hazırlanmış və aşağıdakı 

texniki göstəricilərə malikdir. 

Borunun daxili diametri 150 mm, xarici diametri 180mm, uzunluğu 500 mm-dir. Borunun 

xarici səthində hündürlüyü 30 mm olan 6 ədəd radial qabırğalar yerləşir. Qabırğaların hündürlüyü 

drenaj süzgəcinin minimum hesabat qalınlığına bərabərdir. 

Boru divarında xüsusi qurğu vasitəsilə 6 sırada suqəbuledici yarıqlar açılmışdır. Yarıqların 

eni 2 mm, uzunluğu 20 mm, yarıqlararası məsafə 100 mm-dir. Boruların qabırğalı olması onların 

möhkəmliyini 7-8 dəfə artırır, nəqletmə və tikinti işlərində sınmadan yaranan itki azalır. 

Təcrübə drenlərin tikintisində istifadə edilmiş boruların səthi xırdadənəli balıqqulağı süzgəc 

materialı ilə təchiz edilmişdir. Bunun üçün boruların xarici səthinə diametri 240 mm olan şüşə 

lifli toxunma materialından corab geyindirilmiş və borunun xarici səthi ilə boruya geyindirilmiş 

toxunma materialı arasında olan   30 mm-lik boşluğu süzgəc materialı ilə doldurulmuşdur. Süzgəc 

materialının dağılmasının qarşısını almaq üçün borunun hər iki başı kəndirlə bağlanmışdır. Göv-

dəsi deşilmiş qabırğalı saxsı borunun çəkisi 12 kq, süzgəclə təchiz olunmuş halda isə 18 kq-dır. 

Yeni drenaj borusundan drenajın tikintisində drenaj xəndəyinin dibində qum-çınqıl hazırlıq 

qatın üzərinə  borular əl ilə düzülmüş, sonra  boru xəttini bilavasitə əks tökmə torpaqla 

örtülmüşdür. 

Təcrübə sahəsi Dəvəçi çayın gətirmə konusunda yerləşir, torpaq-qruntları nisbətən yüngül 

qranulometrik tərkibə malikdir, əsasən gillicə qruntlarından ibarətdir. 

Üçüncü drenaj- təcrübə sahəsi Xaçmaz rayonu keçmiş “Xəzər sovxozu” ərazisində 3-1D1, 

3-1D2 və 3-1D3 örtülü drenlərarası (B=200 m) sahədə seçilmişdir. 3-1D3 dreni saxsı borulardan 

(d=200 mm) tikilib və boru xətti qum-çınqıldan ibarət süzgəc materialı ilə örtülmüşdür.  3-1D2 və 

3-1D1 drenlər isə büzməli polivinilxlorid borulardan (D=190 mm, l=6-8 m) düzülmüşdür.      

Polivinilxlorid boruları Ceyranbatan drenaj boruları zavodunda istehsal olunmuşdur. Drenaj 

boruları zavod şəraitində sünilifli qoruyucu-süzdürücü materialla örtülmüş və əlavə olaraq 

üzərinə qum-çınqıl qarışıqdan ibarət süzgəc materialı tökülmüşdür. Drenaj xəttində borular 
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birləşdirici həlqələrlə bağlanmışdır. Süzgəc üçün Vəlvələçay karxana qruntlarından istifadə 

olunmuşdur. Drenlərin uzunluğu 800-1200 m-dir, mailliyi 0,002-dən 0,008-dək dəyişilir. 

Drenaj tikintisində istifadə olunmuş saxsı (keramiki) drenaj boruları Əli-Bayramlı drenaj 

boruları zavodunda istehsal olunmuşdur. 1965-1988-ci illərdə respublikamızda drenaj tikintisində 

bu zavodun buraxdığı borulardan istifadə edilmişdir. 

Birinci drenaj- təcrübə sahəsində drenajın və duzsuzlaşdırma təsirlərini yanaşı drenlərarası 

sahələrə 80 gün müddətində yuma suyu verməklə drenaj sərflərini, drenaj axınını və qrunt 

sularının böhran dərinliyinə (2,0 m) düşmə müddəti  aparılmış müşahidələrlə təyin edilmişdir. 

Sahəyə yuma suyunun verilməsi ilə (5100-5300 m3/ ha) drenlərin sərfləri      0,15-0,20 

l/san-dən (0,009 – 0,012 l/ san ha 4,32 l/san – dək (0,27 l/san ha) artmışdır. Bu da ağır 

qranulometrik tərkibli zəif sukeçirən (K ≤0,1 m/gün) qruntlar üçün xarakterikdir. Drenaj axının 

verilən su həcminə nisbəti cəmi 15,5%- təşkil etmişdir. 

Qrunt sularının böhran dərinliyinə  düşmə müddəti çox olub, 98 gün olmuşdur. Delivial 

mənşəili qrunt şəraitində drenajın (B=200 m) səmərəliliyinin qeyri-qənaətbəxş olduğunu göstərir. 

Drenajın duzsuzlaşma təsiri də qənaətbəxş deyildir. 

Saxsı materialdan hazırlanmış yeni konstruksiyalı drenajın işinin səmərəliliyini tədqiq 

etmək üçün təcrübə sahəsini yonca bitkisi altında istifadə edilmişdir. Hər il 4-5 dəfə suvarma 

norması 1000-1200 m3/ha- dır. Ümumi suvarma norması isə 4800-6000 m3/ha hündürdə dəyişilir. 

Drenlər il boyu işləyir, sahəyə su verənə kimi drenlərin sərfləri D 63- 0,46 l/san (0,06 l/san 

ha), D64-0,45 l/san (0,08 l/san ha) və D65 -0,46 l/san (0,08 l/san ha) bərabər olmuşdur. Suvermə 

dövründə drenaj səfləri 10 dəfə artmış və 4,08-4,48 l/san (0,51-0,56 l/san ha)hüdudunda 

dəyişmişdir. Drenaj axını sahəyə verilən su həcminin 43-45%- ə qədər təşkil edir. Nəzarət 

drenində bu göstərici  50%- ə bərabərdir. Bunu nəzarət dreninin suqəbuletmə diametrinin 

nisbətən böyük olması ilə izah olunur. 

Drenlər arasınsında qrunt suyunun səviyyəsinin yer səthindən 0,5m dərinlikdən   2,0 m 

dərinliyə düşmə müddəti 24-26 gündür. 

Dəvəçi çayının gətirmə konusunda yerləşən və yüngül qranulometrik tərkibli torpaqlarda 

drenajın (B=200 m) yüksək meliorativ səmərəliliyi aydın görünür. 

Polivinilxlorid drenaj borularından tikilmiş təcrübə sahəsi dənli bitkilər və yonca əkini 

altında istifadə edilmişdir. Köhnə yonca sahəsi hər il 5 dəfə suvarılır. Suvarma norması 1100-

1200 m3 /ha, ümumi suvarma norması isə 5500- 6000  m3 /ha bərabərdir. 

Suvarmaların təsirindən  yaranan qrunt su basqısı nəticəsində drenajın ilkin sərfləri (1,36-

2,12 l/san) iki dəfə artmış (2,70- 3,88 l/san) və 0,19-0,26l/san ha maksimum drenaj modulunu 

təmin etmişdir. Faktiki drenaj modulu layihə qiymətinə yaxındır. 

Mənimsəmə dövründə hesabat drenaj modulunu A.N. Kostyakovun düsturu ilə 

hesablanmışdır. Faktiki və hesabat drenaj modullarının müqayisəsi göstərir ki, onların arasındakı 

fərq çox deyildir və 1,85- 10,6% təşkil edir. 

Suvarma dövründə qrunt suların səviyyəsi yer səthindən 0,85-1,20 m qədər qalxaraq, 23-35 

gün müddətində 1,60-2,15 m dərinliyə düşür ki, buda drenajın drenləmə təsirinin qənaətbəxş 

olduğunu göstərir. 

          Keramiki drenaj boruları Dövlət standartına görə (GOST 8411-74) silindirik səthli daxili 

diametr 200 mm, uzunluğu 333 mm olan boruların divarının qalınlığı 24 mm olub 5kN(500kq/m) 

xarici təsir yükə tab gətirir, ovallığı 5 mm-dən çox olmur. Borular uzunluğu boyu silindrik 
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formada olur əyintisi 4mm-dən çox olmur, onlar perpendikulyar müstəvidə  kəsilir. Saxsı borular 

şorlaşmış torpaq-qrunt şəraitində korroziyaya uğramır, onlar uzun müddət öz formasını itirmir. 

Polivinilxlorid drenaj borular saxsı borulardan fərqli olaraq drenaj xəndəyində 

deformasiyaya uğraya bilər. Texniki şərtlərə (TU-33-291-86) əsasən xüsusi statistiki yükün 

təsirindən boruların ovallaşma dərəcəsi 8%- dən çox olmamalıdır. Apardığımız tədqiqatların 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,                               0,21 MPa (0,21 kq/sm2) xüsusi yükün 

təsirində boruların maksimum deformasiya qiyməti 12,3 mm və ya 6,2% olub, normativə 

uyğundur. 

Suvarılan torpaqlarda tikilən drenlərdə əsasən qum-çınqıl qarışığından ibarət süzgəclərdən 

istifadə olunur. Drenaj süzgəclərinin qranulometrik tərkibi drenlərin tikildiyi torpaq qrunt qatının 

xüsusiyyətindən asılı olaraq nəzəri və təcrübi məlumatlara əsaslanmış hesabat metodikaları 

əsasında müəyyən olunur.    

Dənəvar süzgəc materialının qranulometrik tərkibi, drenləşdirilən qruntun xüsusiyyətindən 

asılı olaraq hesabatlarla seçilir. Kənd təsərrüfatı drenajı üçün dənəvər süzgəclərin hesabat 

metodları A.N.Patraşev və M. Pavçıç tərəfindən işlənmişdir [3].                

Nəticə. Samur-Abşeron massivində 1980-cı illərdə tikilmiş üfüqi örtülü drenlər konstruktiv 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər  və torpaq-qrunt şəraitinə uyğun parametrlərdə tikildiyi hallarda  

onların meliorativ səmərəliliyi yüksəkdir. Drenaj-təcrübə sahələrində müşahidə edilmiş drenaj 

modulu əsasən 0,06-0,26 l/san ha hüdudunda dəyişilir və qrunt sularının böhran dərinliyə (2 

m)qədər düşmə intensivliyi 2,5-3,0 sm/gün olub istismar dövründə drenajın işini qənaət-bəxş 

hesab etmək olar. 

Qum-çınqıl qarışığından ibarət süzgəc materialı ilə təchiz olunmuş drenaj boru xətti 

lillənmədən qorunur və drenaj prizmasının suqəbuletmə qabiliyyətini yüksəldir. 

Polivinilxloriddən hazırlanmış büzməli borular yüngül, uzun və plastik olduğu üçün 

darxəndəkli drentikən maşınlardan istifadə edərək drenajın tikintisini sadələşdirməyə və 

sürətləndirməyə imkan verir.Polivinilxlorid boruların drenaj xəndəyində deformasiyasının 

hüdudu (< 8%) normativə uyğundur. 
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ВОЗРАСТЫ РУБКИ БУКОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

Яхьяев  А. Б.,  Алиева Н. И., Алиева Г.Т. 

 

CUTTING AGE BEECH STANDS 

Yakhyaev A.B., Alieva N.I., Alieva G.T. 

 

Abstract. In order to establish the optimal age reforestation of beech stands cuttings of the 

Greater Caucasus, on the basis of environmental, technical and natural ripeness ages had been 

used the average productivity of these forests. At this point had been applied the data of the basic 

ecological utility of plantings, maximum yield of demanded assortments in the national economy 

and the spread of the rot in the beech wood in the age range of 100-240 years. As a result of the 

data analysis were set the optimal age reforestation of beech stands cuttings: in the medium and 

high fullness stands of the I and II site classes in years 200-240 and in low- and medium fullness 

stands of the III and IV classes – in years 161-200, with a repeatability of an age class, i.e. every 

20 years. 

Keywords: beech stands, growth, natural ripeness, cutting age, ecological functions, economic 

importance. 
  В настоящее время в сфере лесопользование преобладают чисто экономические 

соображения, которые в I группы лесов выражаются возрастами экологической, 

технической и естественной спелостей с соответствующими возрастами рубок. В этой 

системе основным элементом древостоя является первый ярус, он и положен нами в 

основу при установлении спелости и возрасты рубок насаждений [11].  

Состояние леса, когда он в наибольшей степени удовлетворяет ту или иную 

потребность народного хозяйства в древесине или в других своих полезных свойствах, 

носит название спелости, а те конкретные возрасты, когда проявляются в максимальной 

степени полезные свойства леса, называются возрастами спелости. Этот  возраст может 

быть продлится какой-то довольно длительный период, в течение которого лес сохраняет в 

максимальной степени все свои положительные функции [9]. 

Цель данной работы – определить оптимальные возрасты лесовосстановительных 

рубок буковых древостоев Большого Кавказа с учетом экологической, технической и 

естественной  спелостей. 

Как известно буковые леса Большого Кавказа выполняют важные экологические 

функции: водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и т. д., которые 

выражаются большим количеством категорий лесов I группы. А это приводит к большому 

количеству спелостей, имеющих экологическое содержание [16]. Многообразие  спелостей 

древостоев экологического содержания затрудняет осуществлять обобщенный 

экологический подход к лесопользованию в лесах I группы. Поэтому, из этих 

многообразий необходимо выделить главного экологического компонента для  

определения возраста спелости, который является  основным элементом системы 

экологизированного лесопользования [10]. 

Анализируя основных полезных функции можно сказать, что  главной  экологической 

функции леса является депонирование СО2. Принимая за основу возраста экологической 

спелости этой функции, мы учитываем практически все остальные экологические 
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полезности леса. По определению, экологическая спелость леса – это состояние 

насаждений, обусловленное их возрастом, в котором достигается максимальная 

экологическая эффективность постоянного лесопользования. Она характеризуется 

максимальной среднегодовой производительностью лесов, которая выражается через 

максимум среднего прироста.  

Этот  показатель аккумулирует процесс воспроизводства запаса леса, обусловливая 

постоянство лесопользования на конкретной территории [3,8]. Результаты проведенной по 

этой методике работы представлены в табл. 1. 

Анализом данных табл.1 выявили, что в буковых лесах Большого Кавказа 

максимальные экологические функции обеспечиваются при возрастах 120-200 лет, в 

зависимости от возраста, бонитета, полноты и условий местопроизрастаний. С другой 

стороны, проведенные наблюдения во время полевых работ и полученные данные в 

результате соответствующих расчетов показывают, что в процессе оздоровление 

окружающей среды  наиболее активны  средновозрастные и высокобонитетные древостои, 

которые по сравнению со спелыми и низкобонитетными древостоями продуцируют 

кислород  в 1,5-2,0 раза больше  [12,16]. 

 

Таблица  1Изменение экологических функций  буковых древостоев 
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          Бонитет -III, букняк разнотравно-папоротниковый 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

72,4 

92,0 

112,7 

148,2 

221,7 

295,7 

328,6 

341,0 

0,73 

0,77 

0,81 

0,93 

1,23 

1,48 

1,49 

1,42 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

2,32 

2,33 

2,59 

 2,78 

3,69 

4,29 

4,71 

5,16 

90 

86 

86 

83 

91 

95 

103 

106 

2,99 

3,00 

3,33 

3,59 

4,75 

5,53 

6,08 

6,65 

18,7 

19,7 

22,7 

24,2 

25,4 

 2 4,8 

25,6 

 24,4 

 

Оптимальный возраст экологической спелости буковых древостоев региона будет 

устанавливаться в пределах совместимостью его с возрастами технической и естественной 

спелостей с соответствующими их возрастами рубок.     
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 Как уже отмечалось, буковые насаждения Большого Кавказа представлены в 

основном  разновозрастными древостоями – возраст отдельных деревьев варьируют в 

пределах от 40 до 450 лет. Возраст технической и естественной спелостей  определяли  

методом подеревной исследовании. Так как, нередко в разновозрастном лесу стволы 

одинакового диаметра и с одинаковыми внешними признаками отличаются по товарности 

и по возрасту на 100 – 150 лет [1,17].  

В этом методе всех деревьев разновозрастного насаждения группировали в 60-

летних возрастных поколениях и  по каждому из них вычисляли необходимые 

таксационные элементы: число стволов, сумма площадей сечений, средние диаметры и 

высоты, запасы и сортименты, текущий и средний прирост, процент прироста. После этого 

непосредственно устанавливали возраст технической спелости, т.е. определили возраст 

максимального среднего прироста массы и наилучшего качества ведущего сортимента [2].  

Как известно, буковая древесина идет на удовлетворение местных потребностей 

мебельной и деревообрабатывающей промышленностей Республики. В настоящее время 

промышленность в основном потребляет буковые сортименты: кряжи для производства 

строганных шпон, паркета, пиловочные бревна крупных и средних размеров. На основе 

анализа  лесного фонда и потреблении древесины в районах Большого Кавказа,  

планируется  ориентировать хозяйств на выращивание фанерного и паркетного кряжа,  

пиловочника крупных и средних размеров [5]. 

Техническая спелость с соответствующими возрастами рубки, определяется 

качественным состояниям данных древостоев. В лесопромышленном комплексе большой 

интерес представляет не только характеристика общей массы деловой древесины, но и ее 

распределение по качественным показателям – сортам, т.е. сортная структура древесины.     

Исследования сортной структуры буковых древостоев Большого Кавказа отражены в 

работе [17]. При  определении назначения сортиментов и их качество применялись  ГОСТ 

9462–88 на лиственные лесоматериалы. Технические качества древесины каждого 

сортимента характеризовались по ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины».  

В  работе представлены  данные распределения объем  деревьев по ступеням 

толщины на востребованные в Республике основные сортименты круглых лесоматериалов, 

т. е. на пиловочника, фанерного, паркетного и тарного кряжей. Эти сортименты в 

основном применяются в производстве пиломатериалов строительного назначения, 

фанерного, паркетного, тарного  и мебельного производств для получения 

соответствующих пилопродукций. 

Результаты исследования качественного состояния буковых древостоев 

представлены в табл.2. Анализ, полученных данных показывает, что максимальный выход 

пиловочника, с 45,5-48,6% буковой древесины совпадает на 72-76 см ступенях толщины 

деревьев II разряда высот. Эти показатели для фанерных кряжей соответственно 

составляют  19,7-19,8 %, 48-52 см и паркетных кряжей – 12,8-13,5 %,   36-40 см. 

На основе данных табл.2, возраст рубки по технической спелости буковых 

древостоев рекомендуем принимать  181-220 лет. Этот  возрастной интервал охватывает 

сортиментов крупных + средних размеров в среднеполнотных насаждениях I–II бонитета.  

В возрастном интервале 141-180 лет  планируется получить  сортиментов с 50%  средних + 

50% крупных размеров – в низко- и среднеполнотных  древостоях  III–IV бонитета. 
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Принимать средний возраст рубки первого яруса по технической спелости сортиментов 

крупных размеров оказалось нецелесообразным, так как при этом происходит снижение 

сортности наиболее ценных сортиментов – фанерных, паркетных и пиловочных кряжей. 

Техническая спелость указанных сортиментов в зависимости от полноты и бонитета 

насаждений, наступает в возрасте 161 – 200 лет [14].  

При установлении возраста рубок буковых насаждений немаловажный роль играет 

их естественной спелость, характеризующей их санитарного состояния т. е. в основном 

появление на стволах признаки гнили. Результаты исследований распространения гнили в 

зависимости от возраста деревьев отражены в табл.3 [15].  

Из данных табл.3 видно, что с возрастом объем гнили  увеличивается от 8% (в до 

VII классах), до 42 % (в XIII класс и старше), а объем деревьев с гнилью – от 16,8% до 63,8 

%. На пне гниль отмечена у всех модельных деревьев.  Как видно, показатели гнили 

повышаются с классом возраста деревьев, это  свидетельствуют о более высокой скорости 

прироста гнили в сравнении с приростом дерева по высоте [7].  

 

Таблица  2. Сортиментные таблицы для разновозрастных буковых древостоев Большого Кавказа (в  

% от общего запаса ступени толщины). Разряд высоты II 
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Таблица 3. Зависимость параметров гнили от возраста деревьев 

Класс 

возраста 

Показатели развития гнили Объем  

деревьев 

 с гнилью 

Протяжен-

ность 

Диаметр Объем гнили Объем кряжа с 

гнилью 

м % см % м3 % м3 % % 

До VII 

VII – VIII 

IX -X 

XI – XII 

XIII и 

старше 

2,8 

3,7 

5,3 

7,4 

10,6 

16 

20 

26 

34 

45 

4,6 

8,5 

13,8 

19,6 

28,7 

23 

31 

39 

46 

51 

0,0047 

0,0210 

0,0792 

0,2232 

0,6854 

8 

14 

23 

33 

42 

0,0591 

0,1483 

0,3500 

0,6715 

1,6352 

70 

93 

88 

91 

86 

16,8 

29,3 

37,8 

48,7 

63,8 

 

Полученные данные показывают, что гниль впервые обнаруживается в деревьях в 

возрасте к 120-140 годам в зависимости от условий произрастания и таксационных 

показателей. К возрасту 240 лет и выше развитие гнили прогрессирует и подходит к 

такому критическому моменту, когда начинается сильный отпад деревьев. Остающиеся на 

корне деревья также в сильной степени поражены гнилой. Если в возрасте 161-200 лет 

гниль  в основном находится в начальных стадиях развитии, снижая выход деловой 

древесины на 10-15 %. В возрасте старше 240 лет гниль  часто захватывают половину 

диаметра на пне и на 6-8 м и более  по высоте, резко снижая выход деловой древесины 

[13]. 

Наряду с другими показателями,  динамика развития гнили дает достаточно 

обоснованные временные придержки  для установления возрастов естественной спелости с 

241 года [4].  

На основание полученных данных по экологической, технической и естественной 

спелостей можно отметить, что в разновозрастных насаждениях бука деревья до возраста 

161-200 лет можно оставлять без опасения резкого снижения выхода деловой древесины.  

Исходя из биологии и экологической функции бука восточного, а также  из 

ориентации хозяйства на выращивание определенных сортиментов для этих древостоев 

устанавливали возрасты рубок. При этом, в средне- и высокополнотных насаждениях I и II 

бонитета принимая  возраст эколого-экономической спелости  в 200-240 лет, а в низко- и 

среднеполнотных насаждениях III и IV бонитета – в 161-200 лет, можно рекомендовать 

проведения в этом периоде  соответствующие лесовосстановительные рубки с 

повторяемости  одного класса возраста, т.е. в каждый 20 лет [5].  

Из данных табл.4 видно, что естественная спелость в зависимости от бонитета и 

полноты наступает в древостоях средней полноты Iи II бонитета в 240 лет и старше, а в 

низкополнотных древостоях на 2-3 класса раньше.     

В лесохозяйственной практике применяется выявление спелых насаждений по 

среднему диаметру, являющемся наиболее информативным показателем. Рост деревьев по 

диаметру отражает как производительность лесорастительных условий, так и 

интенсивность хозяйственных мероприятий по лесовыращиванию [16]. Данное время в 

Республике средний диаметр рассматривается как возможный показатель пригодности 

древостоя к рубке. Для буковых древостоев  средний диаметр рубки определено в 

пределах 64-68 см. Одновременно можно утверждать,  что при этих диаметрах деревьев 
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бука по II разряду высот получается максимальный выход деловой древесины. 

 Качество древесины при указанных диаметрах находятся еще в допустимых 

пределах, т.е. поражается гнилью около 20% деревьев.  

                                                                                                                                                                               

Таблица 4 Возрасты  рубок  буковых  древостоев по эколого-экономической спелости 

Бонитет 

насажде-

ний 

 

Возрасты спелости  и рубки леса 

естест-

венная 

 

 

техническая по категориям 

крупности 

экологическая 

крупная средняя крупная 

средняя 

поглаше-

ние СО2 

 

выделе-

ние О2 

 

пылеудер-

жание 

I -  II 

 

 

III - IV 

240 лет 

и  старше 

180 лет 

и  старше 

181– 220 

 

 

201- 240 

161-200 

 

 

181-220 

161-220 

 

 

181-240 

141– 180 

 

 

161-200 

141– 180 

 

 

161- 200 

141 – 180 

 

 

141 - 180 

 

Выводы : По результатам исследований можно отметить следующие: 

При установлении возраста лесовосстановительной рубки буковых древостоев 

Большого Кавказа, относящиеся к I группе лесов, необходимо учитывать возрасты 

технической, естественной и экологической спелостей. 

Возраст лесовосстановительных  рубок буковых древостоях Большого Кавказа 

рекомендуется принимать: в средне- и высокополнотных насаждениях I и II бонитета в 

пределах  200-240 лет, а в низко- и среднеполнотных насаждениях III и IV бонитета – в 

161-200 лет с повторяемостью одного класса возраста. 
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MEXANIKA

МЕХАНИКА                                       MECHANİCS
____________________________________________________________

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ Г. БАКУ

Ахмедов Т.M., Кулиев Т. Д.

AN APPROACH AIMED AT ENSURING THE MOVEMENT SAFETY OF BAKU CITY 
TRANSPORT BUSES

   Ahmadov T.M., Guliyev T.J.

Abstract. One of the main approaches aimed at ensuring the movement safety covering the 
preparation of bus drivers is explained in report. The status of the current driver preparation is 
analyzed and the insufficiencies in the normative-legal documents and the material-technical base 
of driving schools are showed. It has been given recommendations to reduce traffic incidents 
committed by bus drivers on the basis of the development tendency. The driver in many cases can 
eliminate the emergency situation with this proper functioning. Considering it in the article during 
the educational and psychological preparation for mastering the high level professional driver 
knowledge and skills has been given commentary the scientific and practical research. 3 there has 
also been reelected detail information about the trimmed construction the creation of a training bus
Keywords: training bus, driver preparation (training), driving habits, transport

Abstrakt. Məqalədə avtobus sürücülərinin hazırlanmasını əhatə edən hərəkət təhlükəsizliyinin 
təmininə yönəlmiş əsas yanaşmalardan biri açıqlanır. Hazırda aparılan sürücü hazırlığının vəziyyəti 
təhlil olunur, normativ-hüquqi sənədlərdə və sürücülük məktəblərinin maddi – texniki bazasında 
olan çatışmazlıqlar göstərilir. Alınmış inkişaf tendensiyası əsasında, avtobus sürücüləri tərəfindən 
törədilən YNH-nin azaldılması üçün tövsiyələr verilmişdir.Sürücü çox hallarda öz düzgün fəaliyyəti 
ilə qəza vəziyyətini aradan qaldıra bilər. Onu nəzərə alaraq məqalədə tədris və psixoloji hazırlıq 
zamanı yüksək səviyyəli peşəkar sürücü biliyinə və vərdişlərinə yiyələnmək üçün elmi-praktiki 
araşdırmaların şərhi verilmişdir.Orada, eləcə də təlim avtobusunun yaradılması üçün işlənmiş 
konstruksiya haqqında dolğun məlumatlar əks olunmuşdur.
Açar sözlər: təlim avtobusu, sürücü hazırlığı, hərəkət təhlükəsizliyi, sürmə vərdişləri, nəqliyyat.

Основной задачей городского автобусного транспорта является удовлетворение 
потребности населения в перевозках, рациональное использование подвижного состава, 
обеспечение безопасности и надлежащего качества обслуживания пассажиров. Для его 
решения одновременно с увеличением количества автомобилей огромное значение имеет и 
подготовка водителей к безопасной работе. Водитель, работавший без аварий в состоянии 
обеспечить более полное безопасное использование дорогостоящих автобусов и 
продолжительную его сохранность.
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В году на каждого водителя автобуса составляется около 15 протоколов на нарушение 
ПДД. В Баку большая доля дорожно–транспортных происшествий (ДТП) приходит на 
водителей автобуса, хотя количество автобусов в общем парке автомашин составляет всего 2 
– 3%. Количество автобусов у нас в республике приблизительно 32 тыс. единиц, а в Баку 
около 20 тыс. В чем же заключается причины возникновения ДТП? Причины дорожных 
происшествий самые различные: техническая неисправность автомобиля, 
неудовлетворительные дорожные условия, плохая организация движения 
недисциплинированность водителей и неосторожность пешеходов.  Но, основной причиной 
наш взгляд, надо считать отсутствие у водителя необходимых знаний и навыков по 
безопасности движения. Квалифицированный водитель, обладающий такими знаниями, 
может обеспечить безаварийную работу в любых дорожных условиях.

В Баку на автобусном транспорте большинство дорожных происшествий возникает из–
за водителей, не имеющих водительское удостоверение категории «Д» и получившую эту 
категорию без фактического прохождения курсов или без обучения практическому 
вождению автобусов. Обучение вождению автобусов должно проводится на специальных 
занятиях путем отработки упражнений на автобусных маршрутах, где предусматривается 
работа данного обучаемого. Курс вождения должен включать общие и специальные 
упражнения. Общие упражнения предназначаются для первичной подготовки, до 
подготовки, переподготовки и совершенствованию навыков водителей в вождении 
автобусов. Специальные упражнения отрабатываются непосредственно на автобусных 
маршрутах с последующим в реальных условиях перевозки пассажиров. Безопасное и 
безаварийное вождение автобусов обеспечивается строгим соблюдением установленных 
требований, высокой дисциплинированностью, отличным знанием и выполнением мер 
безопасности при работе на маршруте.

Несмотря на то что, категорию «Д» согласно требованиям закона Азербайджанской 
Республики «О дорожном движении» [1] можно получит в возрасте 21 лет, основная часть 
дорожных происшествий, совершаемых молодыми водителями, приходится на водителей 
автобусов с небольшим стажем работы. Таким образом, причиной дорожных происшествий в 
этой группе является не столько возраст, сколько отсутствие у водителей достаточной 
практики и опыта вождения сложного автобуса требующего более искусного управления, а 
также знаний по безопасности движения.

Подготовка водителя к надежному безаварийному управлению автобусов 
обуславливается характером его основной работы, предназначенной для перевозки 
пассажиров. Принято считать, что, если человек хорошо заучил правило дорожного 
движения [2] уже гарантирует безаварийную работу: на практике же дело обстоит далеко не 
так. Водители только по окончании автошколу, у которых в памяти свежи все основные 
положения Правил движения, все же чаще всего становятся участниками ДТП. В чем тут 
дела? Хорошие знания и неуклонное выполнение Правил движения надо считать одним из 
непременных условий безаварийной работы каждого водителя. Но мы все же считаем, что в 
подготовке водителей у нас в республике допускаются серьезные просчеты. В автошколах и 
на курсах недостаточное внимание уделяется обучению приемам безопасного вождения 
автобусов. В Советское время в учебном комбинате Минавтотранса республики готовили 
водителей для работы на городском транспорте с хорошо налаженным обучением 
практического вождения. В настоящее время многие учебные заведения – автокомбинаты, 
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автошколы, курсы готовят водителей по категории «Д», но они не имеют учебные автобусы. 
Поэтому на автобусах не проводятся обучение вождению. В этих учебных заведениях время 
на подготовку водителей для транспортных средств категории «Д» (автобус) согласно 
объявлениям по набору на курсы составляет всего 45 дней. Тогда как на подготовку 
водителей для категории «В, С» отводится свыше 100 дней. Следует отметить, что 
нормативный документ регулирующий организацию подготовку водителей это «Положение 
о подготовки водителей транспортных средств и курсах повышения их квалификации» 
утвержденное решением №41 от 15.03.99 Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики не отвечает требованиям сегодняшнего дня. В этом документе очень неудачно 
отмечено, что для подготовки водителей категории «В» время на учебный процесс отводится 
до 2,5 месяца, для категории «С» до 3,5 месяца. А, о времени для подготовки водителей 
автобусов категории «Д» вообще ничего не сказано. Поэтому на подготовку водителей в 
автошколах отводится недостаточно обоснованное время, что в конечном итоге сказывается 
на качестве обучения. Кстати, все хорошо знают, что большинство получивших 
свидетельство об окончании курсов, их не посещали, тем не менее, никакие меры не 
применяются, что бы в таком важном вопросе был установлен порядок. Отсюда следует, что 
все учебные заведения, занимающиеся подготовкой водителей должны пройти объективную 
аккредитацию. 

На дорогах все водители подвергаются опасности, но каждый хорошо обученный 
водитель может в зависимости от складывающейся обстановки использовать свои личные 
возможности, благодаря которым он встречает дорожную опасность с минимальным риском 
для себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Хороший водитель – 
отлично обучен, вежлив, отзывчив, никогда не оставит в беде любого, кто нуждается в 
помощи, будь даже совершенно незнакомый человек. Не вступает в бесполезное споро слово 
и делом. У такого безопасного водителя основная отличительная черта в том, что он 
обладает устойчивым и постоянно совершенствуемым знанием.

Длительное время существовал порядок разделения водителей на профессионалов и 
любителей. Водители профессионалы в свою очередь, подразделялись на три класса. 
Водители третьего класса не допускались к управлению автобусов и автомобилей, 
снабженных сиренами и специальными сигналами. Для допуска к работе на этих 
автомобилях водители в зависимости от стажа направлялись на обучение. Водители, 
имеющие права водителя – любителя не могли работать по найму. После присоединения к 
конвенции «О дорожном движении» [4] было введено единое водительское удостоверение с 
указанием категории «А, В, С, Д, Е», тех транспортных средств, к управлению которыми 
водители допускались. При этом был установлен порядок, в соответствии с которым 
водителю мотоцикла в удостоверении делалась отметка о праве управления транспортным 
средством, отнесенным к категории «А», водителю легкового автомобиля к категории «В», 
водителю третьего класса – к категории «В, С», водителю второго класса к категории «В, С, 
Д», и водителю первого класса – к категории «В, С, Д, Е». Согласно этого введенного 
«Положения…» допуск к управлению автомобилем то или иной категории находится в 
зависимости от фактического умения управлять транспортными средствами определенной 
категории «А, В, С, Д, Е». Допуск к управлению автобусов категории «Д», согласно 
действующему законодательству, осуществляется только с учетом возраста водителей, 
прошедших соответствующею подготовку и это является не совершенным. При этом нужно 
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установить дополнительные требования учитывающий опыт работы водителей по вождению 
транспортных средств.

Дорожное движение представляет собой определенный социальный процесс. 
Управление этим процессом, как и любым иным, должно опираться на право, на 
совокупность норм, обязательность исполнения которых обеспечивается силой 
государственной власти. Существующая нормативно – правовая база в области безопасности 
движения не совершенна и требует приведения его к соответствию требованиям 
сегодняшнего дня. Так увеличенный возраст 21 лет дающий право на вождение автобусов не 
может, является мероприятием направленных на обеспечение безопасности движения. Так 
согласно закону о дорожном движении человеку не имеющего опыта работы на автомобиле 
доверяют перевозку множества пассажиров, судьбу людей. То есть нельзя учитывать только 
возраст, следует учитывать также опыт работы на автомобилях. В «Положение» [3] следует 
внести изменения в основном продлить длительность обучения и установить другие 
требования направленных на качество учебы. Подготовка водителей и безопасность 
движения диалектически связаны между собой. Не правильно организованный учебный 
процесс подготовки водителей порождает опасность, а опасность заставляет осуществлять 
качественные изменения в обучение на автошколах. Только правильно организованная 
подготовка водителей может обеспечить реальные возможности повышения безопасности 
движения автобусов.

В настоящее время для совершенствования учебного процесса в учебных заведениях 
осуществляющие подготовку водителей необходимо решить множества вопросов, часть 
которых требует привлечения дополнительных средств, а часть требует лишь наведения 
необходимого порядка. Во многих автокомбинатах, автошколах, и курсах имеет место 
приписки времени, якобы затраченные для обучения теории и практическому вождению 
автобусов. С такими фактами должна вестись решительная борьба. Водитель, не получивший 
достаточных теоретических знаний и навыков вождения потенциальный право нарушитель, 
представляющий серьезную угрозу пассажирам и другим участникам дорожного движения. 
Поэтому необходимо внедрять такую «технологию обучения», которые в комплексе давали 
бы гарантию получения необходимых для водителя теоретических знаний и практических 
навыков. Несмотря на то, что сегодня аварии объективно существующий факт, но ездить без 
аварий можно. Хотя это требует приложения многих усилий. Следовательно, возникает 
необходимость научить водителя предотвращать ДТП.

В Баку из – за того что медицинский контроль при отборе на курсы и ежедневный 
перед рейсовый осмотр водителей проводится формально, отсутствует факты признания 
непригодности к данной профессии или недопущение к работе тех, кто не соответствует по 
состоянию здоровья для выхода на линию в данный день. Профессия водителя автобуса 
требует, что б, его психофизиологическая подготовка, знание этических норм учитывался 
при отборе, организации учебы и в работе по специальности. Поэтому кандидатов в 
водители автобусов следует подвергать строгому профессиональному отбору.

Психофизиологические качества имеют большую значимость для профессии водителя 
автобуса. Поэтому выявление и своевременное отстранение от обучения и работы лиц, у 
которых восприятие, внимание, мышление, реактивность, а также личные этические качества 
не соответствует требованиям предъявляемым спецификой специальности является одним из 
важных условий обеспечения безопасности движения. Таким образом следует продлить 
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время, отводимое на подготовку водителей, включить в программу обучения изучения 
этических норм поведения, привлекать специалистов на преподавание основ оказание 
первичной медицинской помощи и психологии, а также привить уважение к ношению 
формы одежды.

Основными мероприятиями обеспечения безопасности движения являются 
усовершенствование конструкций автомобиля улучшения дорожных условий, лучшая 
организация движения и подготовка водителей. Для улучшения подготовки водителей и 
создания нормальных условий проведения занятий по практическому вождению, в данной 
статье приводим пояснение к разработанному устройству переоборудования автобуса для 
учебной езды.

Разработанное устройство двойного управления сцеплением и тормозом автомобилей 
относится к подвижному составу автотранспорта, а точнее созданию дополнительной 
системы управления сцеплением и тормозом используемой при учебной езде на автобусах 
большего класса, также может использоваться на большинстве автомобилях и троллейбусах, 
и является усовершенствованием известного устройства, описанного в авторском 
свидетельств №2543502/12.

В основном в изобретении по авторскому свидетельству №2543502/12 описано 
устройстве используемое только на автобусах марки ПАЗ – 672. Это устройство выполнено с 
выносом педали инструктора перед боковым сидением автобуса. Известные устройства 
двойного управления сцеплением и тормозом не представляют возможным использования их 
на автобусах семейства большого класса. Аналогичные конструкции не позволяют снизить 
усилия необходимое для нажатия педалей инструктора. В автобусах семейства большего 
класса — это усилие достигает большого значения поэтому создает неудобство при 
эксплуатации в связи с большими затратами физических сил, вызванных из–за разности плеч 
рычагов устройства, расположенных на педалях водителя и инструктора. Кроме этого ролик, 
установленный на рычаге нажатия педалей – водителя выскакивает и тем самым создает 
дополнительные неудобства в работе и приводит к дорожно – транспортным происшествиям. 
Целью нами разработанного устройства является создание удобств инструктору при учебной 
езде на автобусах с обеспечением надежности и легкости управления тормозом и 
сцеплением.

Указания цель достигается тем, что путем переноса перегородки водительской кабины 
к поручню, находящийся перед передним сидением левой стороны автобуса, создается 
площадка для инструктора и водителя. Выравнивая освободившеюся площадку пола 
автобуса с полом рабочего места водителя все элементы устройства размешены на полу 
совмещенной кабины. В предложенной конструкции в отличии от существующих 
упразднены указания недостатки. Повышена надежность действия устройства путем 
жесткого соединения толкающего звена к педалям водителя и уменьшена потребное усилия 
для нажатия педалей инструктора за счет предусмотренных дополнительных плеч 
соединенные с педалями водителя (см. Рисунок 1)



Mexanika                                                                                                                    Elmi əsərlər, N1, 2017

50

Рис.1. Устройство для независимого управления тормозом и сцеплением автобуса. 1.Вал ф18.  2.Вал 
ф22.  3.Педаль.  4.Кранштеин.  5.Болт М10.  6.Рычаг 7. Подшипник

На приведенном рисунке графически изображен общий вид предложенного устройства. 
Устройство для двойного управления сцеплением и тормозом содержит два вала 1 
прикрепленные к полу четырьмя шарнирными опорами 2 правые концы валов приварены к 
педали 3-го инструктора, а на левые рычаги 4 шарнирно соединены с поперечными рычагами 
5, которая при помощи уголков 6 присоединены к педалям водителя.

Устройство работает следующим образом. При нажатии на педаль 3 со стороны 
водителя инструктора, за счет вала 1 усилие передается рычагу 4. Это усилие поперечным 
рычагам 5 далее передается уголку 6 которая прикреплена к педали водителя. Рычаг 5 с 
уголком 6 соединен шарнирно. Использование данной конструкции имеет следующие 
преимущества:

1. Простота в изготовлении и надежная работа в эксплуатации с обеспечением 
безопасности движения.

2. Уменьшение потребного усилия необходимого для управления сцеплением и 
тормозом.

Устройство дает возможность осуществить качественное проведения учебной езди и 
повысить качество подготовки водителей. 
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Заключение
1.Практическая деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 

должна опираться на результаты достижений науки – техники и совершенной организации 
учебного процесса подготовки водителей.

2.Водитель автобуса должен быть пригодным к управлению транспортных средств с 
точки зрения своего психофизиологического состояния, иметь необходимые навыки 
управления и твердое знание «Правил дорожного движения» полученные в результате 
специальной подготовки, иметь желания соблюдать установленные порядки т.е. обладать 
хорошими личными качествами.

3.Уровень подготовки водительских кадров для городского автобусного транспорта не 
отвечает современным требованиям. Ускорение темпов автомобилизации выдвигает новые 
задачи, связанные как усовершенствованием нормативно – правовой документации в 
области безопасности движения, так и в совершенствовании учебного процесса с развитием 
материально – технической базы автошкол.

4.Устройство для двойного управления сцеплением и тормозом, содержащиеся 
устройство установленной в кабине водителя отличающейся тем, что с целью повышения 
удобства в работе инструктора водителя путем уменьшения необходимой физической силы 
для нажатия педалей, и повышение надежности, эксплуатации оно снабжена 
дополнительными рычагами соединенные между собой шарнирно и прикрепленных при 
помощи уголков к педалям водителя.
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ВЛИЯНИЕ АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ НА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ И НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Асланов Т. И., Гамзаева Г. Р.

INFLUENCE OF THE DIAMOND SMOOTHING ON THE STRESS 
CONCENTRATION SENSITIVITY

Aslanov T. I., Gamzayeva G.R.

Abstract.The experimental tests of diamond smoothing in the steels were conducted to determine 
the tension against collapse tirelessly in tension collector process.
Due to diamond smoothing, the main reasons for the increase in endurance limit are the quality 
improvement of the upper layers, as well as deformation strengthening and the formation of 
valuable squeezing residue tensions.
According to the studies diamond smoothing  compared with polishing exhaustion strength of the 
tension collectors patterns made of  10Г2С1 and 15ХГ2СМФР branded steels increases 51-57%. 
In comparison with polishing, diamond smoothing significantly increases durability of construction 
steels in offshore against corrosion. Smoothing increases the corrosion resistance  of (ВСт3сп) 
branded carbon steel up 8 % and the resistance of (10Г2С1, 15ХГ2СМФР and  12ГН2МФАЮ)  
polished steels to 15-18%. 
Building steel for metal constructions has to be resistant to atmospheric corrosion as they are 
mainly operated in the open air and aggressive environment. To this end, the influence of diamond 
smoothing to the steel sustainability to corrosion was investigated.  
Key words: construction steels, endurance limit, corrosion resistance, bonding, grinding, diamond  
smoothing
Abstrakt. Almazla hamarlanmanın poladlarda gərginlik toplayıcıları şəraitində yorulmadan 
dağılmaya qarşı müqavimətini müəyyən etmək üçün eksperimental sınaqlar aparılmışdır.
Almazla hamarlanma nəticəsində dözümlülük həddinin artmasının əsas səbəbi nümunələrin üst 
qatlarının keyfiyyətinin yaxşılaşması, eləcə də deformasion möhkəmlənməsi və səthdə yüksək 
qiymətli sıxıcı qalıq gərginliklərinin yaranmasıdır.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, almazla hamarlama pardaqlama ilə müqayisədə 10Г2С1 və 
15ХГ2СМФР poladlarından hazırlanmış gərginlik toplayıcıları olan  nümunələrin yorulma 
möhkəmliyini (düzümlülük həddini) 51-57% artırır.
Metal konstruksiyalar üçün inşaat poladları əsasən açıq havada və aqressiv mühitdə istismar 
olunduğundan belə poladlar atmosfer korroziyasına qarşı davamlı olmalıdır. Bu məqsədlə almazla 
hamarlamanın tədqiq olunan poladların korroziyaya davamlılığına təsiri öyrənilmişdir.
Təcrübələr göstərir ki, almazla hamarlanma pardaqlamaya nisbətən dəniz suyu şəraitində işləyən 
tədqiq olunan inşaat poladlarının korroziyaya qarşı davamlılığını xeyli dərəcədə artırır. Hamarlama 
ВСт3сп markalı karbonlu poladın korroziyaya davamlılığını 8%, legirlənmiş poladların (10Г2С1, 
15ХГ2СМФР və 12ГН2МФАЮ) davamlılığını isə 15-18% yüksəldir.
Açar sözlər: inşaat poladları, dözümlülük həddi, korroziyaya davamlılıq, möhkəmləndirmə, 
pardaqlama, almazla hamarlama

Вопрос о чувствительности к концентрации напряжений материала приобрел особую 
актуальность в связи с широким распространением сталей с повышенной прочностью и 
высокопрочностью. При этом важной задачей является определение оптимального диапазона 
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прочности свойств деталей, работающих в условиях переменных нагрузок, с учетом 
величины испытываемых ими рабочих напряжений.

 До последних лет считалось бесспорным, что с повышением статической прочности 
материала возрастает и чувствительность к концентрации напряжений, т.е. значения 
эффективных коэффициентов концентрации Кσ и Кτ увеличивается приближаясь к 
теоретическим значениям ασ  и ατ. Однако, ряд авторов оспаривают данное положение. При 

этом отмечается, что коэффициенты концентрации   и    растут 𝐾𝜎 =
𝜎 ‒ 1глад.

𝜎 ‒ 1конц. 𝑞 =
𝐾𝜎 ‒ 1

𝛼𝜎 ‒ 1
лишь до определенного предела значений прочности (σb=1250 МПа), после чего они заметно 
уменьшаются [1].

По одним данным [2] предел выносливости образцов с концентраторами напряжений 
возрастает во всем диапазоне статической прочности (до σb=2200 МПа), в то время как 
предел выносливости гладких образцов, начиная с σb=1600 МПа, понижается.

Характер изменения выносливости образцов зависит от способа нанесения 
концентратора. При создании концентратора напряжений до термической обработки, 
начиная с определенных значений предела прочности, отмечается прекращение роста и даже 
снижение предела выносливости. При нанесении же концентратора после термической 
обработки усталостная прочность с повышением твердости резко увеличивается [3]. 

Для определения влияния алмазного выглаживания на сопротивление усталостному 
разрушению при наличии концентратора напряжений в виде охватывающих втулок были 
исследованы образцы из сталей 10Г2С1 и 15ХГ2СМФР. Охватывающие втулки были 
изготовлены из стали 9ХС.

Кривые усталости (рисунок) испытанных образцов показывают, что пределы 
выносливости шлифованных образцов с напрессованными втулками значительно меньше, 
чем у стандартных образцов с такой же окончательной обработкой. После алмазного 
выглаживания они увеличились и даже превысили пределы выносливости шлифованных 
образцов без втулок.

Разрушение всех образцов с напрессованными втулками происходило у торцов втулок, 
т.е. в местах максимальной концентрации напряжений. В местах контакта наблюдались 
следы фреттинг-коррозии, особенно значительное возле усталостных трещин. 

Рис. 1. Кривые усталости образцов из стали 10Г2С1 (1,2) и 15ХГ2СМФР (3,4) с 
концентраторами напряжений: 1,3 – после шлифования; 2,4 – после выглаживания
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Разброс экспериментальных точек при испытании образцов после алмазного 
выглаживания получился несколько меньшим, чем у шлифованных, что свидетельствует о 
его благоприятном влиянии на стабильность свойств поверхностного слоя.

Из анализа результатов исследования видно, что алмазное выглаживание после 
шлифования повышает сопротивление образцов усталостному разрушению в условиях 
наличия концентрации напряжений как из стали 10Г2С1 так и из стали 15ХГ2СМФР. 
Основной причиной этого является улучшение качества поверхностного слоя, а также 
деформационное упрочнение, сопровождающееся образованием остаточных напряжений 
сжатия сравнительно высокого уровня, залегающих на большой глубине.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что алмазное 
выглаживание по сравнению со шлифованием повышает усталостную прочность образцов из 
сталей 10Г2С1 и 15ХГ2СМФР с концентраторами напряжений в виде напрессованных 
втулок на 51-57%.

Строительные металлические конструкции и инженерные сооружения в основном 
эксплуатируются на открытом воздухе и в условиях агрессивной атмосферы промышленных 
зданий. Поэтому стали для металлических конструкций должны обладать повышенным 
сопротивлением атмосферной коррозии.

При выборе сталей для несущих конструкций необходимо учитывать интенсивность  и 
характер их  коррозионных износок в конкретных условиях эксплуатации, а также изменение 
конструктивной прочности материалов в результате воздействия окружающей среды.

Заметное влияние на конструктивную прочность строительных сталей оказывает в 
первую очередь их холодостойкость и сопротивление циклическим нагрузкам, может оказать 
сам характер коррозионных повреждений, прежде всего, форма язв, являющихся 
концентраторами напряжений.

Можно считать установленным, что термическое улучшение не оказывает 
существенного влияния на скорость атмосферной коррозии, не выявлено также 
положительного влияния добавок меди. Поэтому необходимо было исследовать влияние 
поверхностного пластического деформирования на коррозионную стойкость строительных 
сталей.

С целью определения влияния технологического процесса алмазного выглаживания на 
коррозионную стойкость сталей ВСт3сп, 10Г2С1, 15ХГ2СМФР и 12ГН2МФАЮ во влажной 
атмосфере и в морской воде были  проведены сравнительные эксперименты.

Результаты исследований коррозионной стойкости сталей в морской воде приведены в 
таблице.

Таблица 1. Скорость коррозии исследуемых сталей в морской воде
Скорость коррозии мм в течение 6 месяцев, сталейВид обработки
ВСт3сп 10Г2С1 15ХГ2СМФР 12ГН2МФАЮ

Закалка + отпуск 300°С + шлифование 0,088 0,082 0,078 0,080
Закалка + отпуск 300°С + выглаживание 0,081 0,070 0,064 0,067

Коррозионные испытания образцов из различных строительных сталей после 
шлифования и алмазного выглаживания в естественной морской воде оказывали 
благоприятное влияние поверхностного упрочнения на коррозионную стойкость. После 6 
месяцев выдержки в морской воде коррозионные потери выглаженных образцов из стали 
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ВСт3сп  на 8% ниже шлифованных. Коррозионная стойкость выглаженных образцов из 
сталей 10Г2С1, 15ХГ2СМФР и 12ГН2МФАЮ по сравнению со шлифованными повышается 
на 15-18%.

Как показали исследования, коррозия образцов из сталей ВСт3сп при длительных 
испытаниях в морской воде в меньшей степени зависит от упрочнения алмазным 
выглаживанием.

Полученные результаты можно объяснить тем, что значительная  термодинамическая 
неустойчивость железа (углеродистой стали ВСт3сп) в контакте с морской водой  
обуславливает быстрое стравливание пластически деформированного слоя с поверхности 
образцов.

Образцы из сталей 10Г2С1, 15ХГ2СМФР и 12ГН2МФАЮ в морской воде при 
стационарном значении своего электродного потенциала не выводятся полностью из 
пассивного состояния, так как в составе этих сталей  имеются добавки хрома, никеля, 
марганца, алюминия и других элементов, повышающих стойкость против коррозии.

Выводы. Проведенные экспериментальные исследования показали, что алмазное 
выглаживание после шлифования повышает сопротивление усталостному разрушению 
образцов с концентратами напряжений из строительных сталей в среднем на 54%.

Основой причиной увеличения усталостной прочности является улучшение качества 
поверхностного слоя, деформационное упрочнение и образование остаточных напряжений 
сжатия высокого уровня.

Исследования по выявлению влияния алмазного выглаживания на коррозионную 
стойкость в морской воде показали, что выглаживание увеличило сопротивление коррозии 
строительных сталей по сравнению со шлифованием на 8-18 %.
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BİNALARIN  XARİCİ DİVAR KONSTRUKSİYALARININ 
DAXİLİ SƏTHİNDƏ SU BUXARININ KONDENSATLAŞMAMASI ŞƏRTLƏRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Əkbərova  S.M.

ASSESSING OF THE CONDITIONS OF AVOIDING VAPER CONDENSATION ON THE 
INSIDE SURFACE OF THE OUTSIDE WALL CONSTRUCTIONS OF THE BUILDINGS

Akbarova S.M

Abstract. Building moisture regime is one of the main complex indicator that affect its energy 
efficiency. Heat- moisture exchange always happens between the environment and the building. 
Changes of inside moisture in premises, that is different from the norm, influences on the quality of 
indoor air,   reduces the heat resistance of building envelope and reduces the negative impact on the 
microclimate of the rooms. This article is devoted to the study of the problem of condensation in the 
winter on the inner surface of the outer wall structure of the building. In the article is assessed 
conditions of prevent condensation on the outside wall of the building for the climate conditions of 
the city of Baku. The practical measures have been proposed.
Keywords: humidity conditions, the outer wall structure, water vapor, microclimate, condensation

Abstrakt. Binanın nəmlik rejimi onun enerji səmərəli olmasına təsir edən əsas kompleks 
göstəricidən biridir. Ətraf mühit və bina arasında istilik- nəmlik mübadiləsi daim baş verir. Daxili 
hava nəmliyinin normadan fərqli dəyişməsi binanın konstruksiyalarının istismar keyfiyyətini aşağı 
salır, istilik keçirməyə qarşı müqavimətini azaldır və otaqların mikroiqliminə mənfi təsir göstərir. 
Məqalə binaların xarici divar konstruksiyalarının nəmlik rejimini xarakterizə edən qış dövründə 
havada olan su buxarının konstruksiyanın daxili səthində kondensata çevrilməməsi şərtlərinin 
öyrənilməsi probleminə həsr olunub. Bakı şəhərində yerləşən binanın dörd konstruktiv qatdan ibarət 
olan divar konstruksiyasının daxili səthində su buxarının kondensasiya ehtimalının şərtləri 
qiymətləndirilib və praktiki tədbirlər təklif olunub.
Açar sözlər: nəmlik rejimi, xarici divar konstruksiyası, su buxarı, mikroiqlim, kondensasiya

Binalarda yüksək keyfiyyətli daxili mikroiqlim parametrlərinin yaradılması və tələb olunan 
istilik enerjisinin miqdarının aşağa salınması məqsədilə xarici qoruyucu konstruksiyalarda baş verən 
istilik-nəmlik proseslərinin araşdırılması günün tələbidir. Ətraf mühit və bina arasında istilik-hava 
mübadiləsi ilə yanaşı həm də daim nəmlik mübadiləsi prosesi baş verir. Xarici və daxili mühitlərin 
nəmliyinin normativ iqlim parametrlərindən fərqli, buraxılmayan həddlərdə, dəyişməsi binanın 
konstruksiyalarının istismar keyfiyyətini pisləşdirir və otaqların mikroiqliminə mənfi təsir göstərir. 
Binanın xarici qoruyucu konstrukisyalarının nəmlik şəraiti həm layihələndirilmə həm də istismar 
dövrlərində onun enerji effektivli olmasına təsir edən əsas kompleks göstəricidən biridir.

 Konstruksiyalarda və otaqlarda mikroiqlimin nəmlik mənbələri və səbəbləri müxtəlifdir. 
Binanın xarici qoruyucu konstruksiyalarının nəmlik vəziyyəti həm konstruksiyalarda gedən istilik 
mübadiləsi prosesinə həm də daxili mikroiqlim parametrlərinin formalaşmasına güclü təsir edir. 
Konstruksiyanı təşkil edən inşaat materiallarının nəmliyi artdıqca onun istilikötürmə qabiliyyəti də (

)[1] artır, bu da öz növbəsində xarici konstruksiyanın termiki müqavimətinin azalmasına 
Cm

Vt
0,
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səbəb olur və onun istilik mühafizə keyfiyyətini aşağı salır. Təcrübə göstərir ki, məsaməli 
materialdan tikilmiş nəm divarın istilikkeçirməsi 1,5÷2 dəfə inşaat normalarında nəzərdə 
tutulduqdan artıq ola bilər. Binanın istismar dövründə konstruksiyaların nəmliyinin artması onun 
daxili səthi üzərində kif, müxtəlif növ göbələklər əmələ gəlməsinə, otaq daxili havanın nəmliyinin 
artmasına səbəb olaraq qeyri- komfort mikroiqlim şəraiti yaradır. Nəmliyin mənfi təsiri nəticəsində 
konstruksiyaların xarici və daxili üzlük inşaat materialları müəyyən vaxtdan sonra öz üstün istilik-
texniki xüsusiyyətlərini itirir, əsas yükdaşıyan konstruksiya zədələnir və nəticədə binanın 
üzünömürlüyü azalır.

Bundan başqa, nəmliyin təsirindən binanın xarici qoruyucu konstruksiyalarında 
mikrogöbələklərin yaranması səbəbindən onlar qısa bir zamanda yararsız hala düşə bilər. Bu 
səbəbdən binanın xarici konstruksiyaları tikildikdə quru inşaat materiallarından istifadə olunmalıdır 
[2]. Xarici divarların konstruktiv həlli- çoxqat və ya iki qat olması, qatların yerləşmə ardıcılığı onlar 
nəmlik şəraitinə təsir edir (şəkil 1) [3].

a)    b)    c)

Şək. 1. a-Çoxqat xarici divar konstruksiyasında temperaturun paylanması qrafiki, b, c -İkiqat xarici divar 
konstruksiyasında temperaturun paylanması qrafikləri: daxili və xarici izolyasiya qatı ilə

Xarici konstruksiyalarda soyuqluq körpücükləri olduqda daxili səthlərdə kondensatın 
yaranması ehtimalı artır. Havanın temperaturu azaldıqca onun nisbi nəmliyi artır. 

Konstruksiyanın daxili səthinin temperaturu şeh nöqtəsi temperaturundan aşağı olduqda 
havadakı su buxarı kondensata çevrilir və bu səthləri isladır. 

Şeh nöqtəsi temperaturu havada olan su buxarının kondensasiya etdiyi temperaturdur. Daha 
çox kondensat aşağı temperaturlu səthlərdə yaranır: xarici divarların künclərində, konstruksiyalar 
arası birləşmə elementlərində, pəncərə yanı sahələrdə, sement-qum məhlulundan ikitərəflı 
dəliklərdə və s.

Daxili mühitin mikroiqliminə təsir edən amillərdən biri nəmlik olduğu üçün inşa edilən 
binalarda təyinatından asılı olaraq isitmə, ventilyasiya kondisioner sistemlərini layihələndirərkən 
nəm ayrılmalarının miqdarı təyin olunur və xarici konstruksiyaların daxili səthində su buxarını 
kondensatlaşmaması hesabatla yoxlanılır (İnşaat Qaydaları 23-101-2004 "Binaların istilik 
mühafizəsinin layihələndirilməsi”). Xarici konstruksiyaların daxili səthində su buxarını 
kondensatlaşması ən çox ilin soyuq dövründə baş verir.
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Cədvəl 1. Xarici divar konstruksiyasının istilik texniki göstəriciləri (şəkil 2)

Qat
ların
№-si Qatların adı

,
3mkq

,
m

, )( CmVt 
istilikkeçirmə 

əmsalı

,



R

VtCm )( 2 

Konstruksiyanın daxili səthinin termiki müqaviməti 72,8/1/1  ddR  0,115
1 Əhəng qum məhlulundan daxili suvaq 1600 0,02 0,7 0,029
2 Kərpic hörğüsü 1600 0,3        0,76 0,39

3 Bazalt istilik izolyasiyası 
ROCKWOOL 100 0,1 0,041 2,44

4 Sement qum məhl. xarici suvaq 1800 0,03 0,76 0,039
Konstruksiyanın  xarici səthinin termiki müqaviməti: 3,23/1/1  xxR  0,043

Konstruksiyanın  ümumi termiki müqaviməti:    xdüm RRRR VtCm )( 2  3,06

Qoruyucu konstruksiyalara qoyulan sanitar- gigiyenik tələblərə əsasən onların ümumi termiki 
müqaviməti tələb olunan termiki müqavimətdən böyük olduqda, , və daxili havanın ..ot

üm RR 

temperaturu, td, ilə konstruksiyanın daxili səthinin arasında olan temperaturlar fərqi ( ) normativ t
göstərici ( ) ilə müqayisədə kiçik və ya bərabər olduqda, Δt ≤ Δtn,  və daxili havanın şeh nöqtəsi nt

temperaturu konstruksiyanın daxili səthinin temperaturundan, , 2÷30С yuxarı Ctşd
0))32(( 

olduqda havanın tərkibində olan su buxarı kondensata çevrilməyəcək (şəkil 2).
Xarici konstruksiyaların daxili səthində su buxarının kondensatlaşmaması-nın yoxlanılması 

üçün xarici divarın daxili səthinin temperaturu, , aşağıdakı düsturla hesablanır [4]: d

=)( xd
üm

d
dd tt

R
R

t  СВ  06,19)520(
06,3

115,020

Xarici qoruyucu divar konstruksiyalarının daxili səthinin temperaturu aşağıdakı düsturla 
hesablanır: ,)23,01()(18,0 ümxddk Rtt  

Сk  75,17)06,323,01()520(18,006,19
Su buxarı ilə doymuş havanın elastikliyi aşağıdakı düsturla hesablanır:

,2)14,01(3,133447 dtЕ  ПаЕ 2402)2014,01(3,133447 2 

     Şək. 2. Xarici divar konstruksiyasında su buxarı ilə doymuş havanın elastikliyi, E, Pa, və su buxarının 
elastikliyinin, e,Pa, dəyişməsi xətlərinin sxemi
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Havada olan su buxarının elastikliyi aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: , 
100

dЕе




. Şeh nöqtəsinın temperaturu düsturla təyin olunur: Pае 1201
100
502402 

, 2
. )00206,075,5(1,20 еt ş  Сt ş  4,9)120100206,075,5(1,20 2

Aparılmış hesabatlar göstərir ki, xarici divar konstruksiyaların daxili səthinin temperaturu şeh 
nöqtəsi temperaturundan yüksək olduğu üçün, , 17,75°С>9,40C xarici konstruksiyaların daxili şk t

səthində su buxarı kondensatlaşmayacaq. Əks halda, olduqda, divar konstruksiyasının şk t

qatlarının qalınlığını, materialını dəyişərək, termiki müqavimətini artırmaq lazımdır. Xarici 
qoruyucu divar konstruksiyalarının daxili səthinin temperaturu 17,75°С olduqda su buxarı ilə 
doymuş havanın elastikliyi bərabərdir Е=2025 Pа və daxili havanın nisbi nəmliyi olmalıdır: 

, bu halda xarici divar konstruksiyalarının daxili səthində su buxarı %87%,100
2338
2025

 

kondensatlaşmayacaq. Daxili mühitlə konstruskisyanın daxili səthi arasında temperaturlar fərqi, , t

normativ temperaturlar fərqindən, , aşağı olmalıdır [4]: ,  nt
Vt

Cmn
R

tt
t

düm

xd
02

0 , 








, Δt ≤ Δtn, şərti də ödənilir.
Vt

Cmt
02

0 11
7,806,3

520 







Nəticələr.Tədqiqatlar göstərir ki, konstruksiyanın nəmliyi 20% artdıqda onun termiki müqaviməti 
iki dəfə aşağı düşür. Bu isə öz növbəsində əlavə enerji itkilərinə səbəb olur. Binaların xarici divar 
konstruksiyalarının daxili səthində su buxarının kondensata çevrilməməsi üçün aşağıdakı tədbirlər 
aparılmalıdır: daxili havanın nəmliyi təbii və ya mexaniki ventilyasiya sistemlərinin işinin düzgün 
təşkil olunması vasitəsi ilə aşağı salınmalıdır; otaq daxili hava temperaturu normativ göstəricilərə 
uyğun olaraq mümkün qədər yüksək saxlanılmalıdır; konstruksiyanın ümumi termiki müqaviməti 
izolyasiya qatının düzgün seçilməsi, hesablanması, yerləşdirilməsi, quraşdırılması yolu ilə 
artırılmalıdır.
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QEYRİ BİRCİNS MAYENİN BORUDA HƏRƏKƏTİNƏ BORU
DİVARINDA YARANAN ÇÖKÜNTÜNÜN TƏSİRİ

Əliyev A.B., Əkbərli R.S., Kiyasbəyli E.T.

INFLUENCE OF THE SEDIMENT ON THE WALLS OF THE PIPELINE DURING THE 
MOTION OF AN INHOMOGENEOUS FLUID

Aliyev A.B., Akbarli R.S., Kiyasbeyli E.T.

Abstract. The process of transporting a mixture and suspensions in a pipeline using a one-
dimensional model has found wide application. In this case, the velocity, temperature, pressure, and 
density are assumed constant. Change of these parameters takes place in one direction along the 
pipe. [1.2]. The ratio of the phase occurs primarily from the area of gravity and from the particles 
deposited on the walls of the pipe. This process in turn affects the characteristics of the hydraulic 
flow, also partially or completely closes the pipe and leads to a sharp increase in pressure. This 
mixture, unlike other particles deposited on the walls of the pipe, forms a geologically viscous 
layer, a viscoelastic, viscous-plastic medium and, reducing the radius of the pipe, additionally 
creates a hydraulic force of resistance. Therefore, when the mixture moves, solid or heavy-
molecular particles deposited on the walls of the pipeline form a layer. And when modeling, it is 
necessary to take into account the layer formed there.
Keywords: non-uniform liquid, pipe, sediment, hydraulic resistance.

Abstrakt. Maye qatışığının və suspenziyanın boru kəməri ilə nəqli prosesinin təsvirinin birölçülü 
modeli geniş tətbiqini tapmışdır. Bu zaman kəsik üzrə sürət, tempratur, təzyiq və sıxlıq sabit qəbul 
edilir. Fərz olunur ki, verilmiş paramterlərin dəyişilməsi yalnız bir istiqamətdə boru kəməri boyunca 
baş verir [1,2]. Fazaların nisbi sürətinin meydana gəlməsi hər şeydən əvvəl ağırlıq sahəsinin 
borunun divarlarında hissəciklərin çökməsinə gətirib çıxarır. Bu proses öz növbəsində axının 
hidravlik xarakteristikalarına təsir edərək borunun hissə-hissə və ya tamamilə tıxanmasına eləcə də 
təzyiqin kəskin artımına gətirib çıxarır. Qatışığın özündən fərqli olaraq borunun divarlarına çökən 
bərk hissəciklərin yaratdığı qat özünü reoloji özlü, özlü elastiki, özlü plastik mühit kimi apara bilir 
və borunun radiusunu azaldaraq əlavə hidravlik müqavimət qüvvəsi yaradır. Buna görə də boru 
kəmərində qatışığın axın prosesinin modelleşdərilməsi zamanı borunun divarına çökən bərk və ya 
yüksək molekulyar birləşmələrdən yaranan layın xassələrini nəzərə almaq lazımdır [3].
Açar sözlər: qeyri bircins maye, boru, çöküntü, hidravlik müqavimət.

Qatışığın özündən fərqli olaraq borunun divarlarına çökək bərk hissəciklərin yarardığı qat 
özünü reoloji özlü, özlü elatiki, özlü plastik mühit kimi apara bilir və borunun radiusunu azaldaraq 
əlavə hidravlik müqavimət qüvvəsi yaradır. Buna görədə boru kəmərində qatışığın axın prosesinin 
modelləşdirilməsi zamanı məsələsi çökmə zamanı borunun divarında çökən bərk və ya yüksək 
molekulyar birləşmələrdən yaranan yayın xassələrini nəzərə almaq lazımdır. [12,13].

Radiusu  olan boruda kiçik hissəciklərin monodispers suspenziyasının hərəkətinə baxaq. 0R
Fərz edək ki, konsentrasiyanın stasionar paylanması həcmi qüvvənin təsiri altında hissəciklərin 
borunun eni istiqamətdə konvektiv, miqrasiya axınının əksinə yönəlmiş konsentrasiyanın qeyri 
bircins sahəsində diffuzion axınla konpensasiya olunması nəticəsində baş verir.
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           Termodinamik qüvvə klassik şərtdən hissəciklərin konvektiv axının  diffuzion axına bərabər 
olduğu [9].  Ağırlıq qüvvəsi üzmə qabiliyyəti bərabər sıxlıqlı suspenziyalarda fazaların 
sürüşməsinin yaranmasına gətirib çıxarmır, ona görə  də onlar standart yolla effektiv təzyiqə daxil 
ola bilər. Əgər sürüşmə sürəti baxılan suspenziya üçün tipik olan hər iki fazanın orta sürətinin 
moduluna görə olduqca kiçikdirsə, onda sıxılmayan fazalı suspenziyanın impulsunun bütövlükdə 
saxlanması tənliyini aşağıdakı formada yaza bilərik. [1,2,3,8,9,11,13]. 

                    ,    ;                (1),    
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0 0
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dP  rfP 

burada r,z- uzununa və eninə koordinatlar,  dispersiya olumuş fazanın həcmi konsentrasiyası, 
    nın artan funksiyası, , - mayenin uzununa istiqamətdə orta sürət, P- orta )(M  1)0( M v

təzyiq , - saf mayenin dinamik özlülüyüdür.           0
            Borunun uzunluğu istiqamətində hissəciyə maye tərəfində yalnız Stoksun-   özlü qüvvəsi SF
və - Faksen qüvəsi təsir edir. [9].fF
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burada w-hissəciyin  orta sürəti, a- onun sferik radiusudur. Uzununa istiqamətdə bu qüvvələr bir-
birini kompensasiya edir. Onda sürüşmə sürəti üçün alarıq.
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Vahid həcmdə bütün hissəciklərə təsir edən eninə qaldırıcı qüvvənin eyni qaydada [11]  
vahid hissəcik üçün alınmış ifadədən istifadə edərək təyin edirik:
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Bu qüvvə hissəciklərin borunun eni istiqamətində hərəkətinə səbəb olur və nəticədə qeyri bircinslik 
termodinamik qüvvənin meydana gəlməsinə səbəb olur. [5,6,9].
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burada - hissəciyin kimyəvi potensialıdır, (5)-də diferensiallama sabit təzyiq və temperatur 
aparılır. Onda dispersiya  olunmuş fazanın impulsunun eninə komponentin saxlanmasından alarıq.
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 və P verildikdə (1), (3) və (6) tənlikləri ,  və w məchul funkiyaları üçün qapalı sistem təşkil  v 
edir. (3)-ü (6) ifadəsində yerinə yazsaq alarıq.
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(1) və (7) ənlikləri üçün  və  üzərinə qoyulmuş sərhəd sərhəd şərtləri v 
suspenziya və boru divarında yaranan çöküntü layın sərhəddində axının simmetriya şərtindən alınır.
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A) Borunun həqiqi en kəsiyi boyu suspenziyanın stasionar hərəkət tənliyi təyin edək: 
; ;  burada, h- layın qalınlığıdır .2RS  hRR  0 0Rh 

                              .                                    (8)    02
 RM

RdZ
dP 

Suspenziya və layınsərhəddində toxunan gərginliyi Darsi-Veysbax düsturu ilə təyin edək 
[1,7,10,13].
Harada  - münasibətlərindən müqavimət əmsalıdır.  (8) və (9)- dan alırıq
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f
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B) Əgər borunun divarboyu layında suspenziyanın çöküntüsü özlü plastik maye kimi 
deformasiya olunursa, onda onun hərəkəti üçün    şərti vacibdir0PP 
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harada  - müqavimət gərginliyi, - sərhəd gərginliyi, - struktur özlülüyün dinamik əmsalı, n 0  

- təzyiq düşgüsü. Digər tərəfdən, özlü mayenin boruda stasionar axını Pualz düsturu ilə təyin 0P

olunur, ona görə də  l- boruda borunun uzunluğudur. Bu ifadələrin bərabərliyindən və lrPn 2
divarlarla hissəciklərin yaratdığı suvaşqanlıq şərtindən alırıq.
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         Sürətin (14) ifadəsində görünür ki,  müqavimət əmsalının azalması ilə v artır, əksinə, -  
nın artması ilə azalır.  olduqda bu düstur Puazl düsturuna keçir və sürət, eləcə də 
suspenziyanın sərfi borunun həqiqi en kəsiyinin sıxılmasından asılı olaraq azalır.

2
0

2 RR  

         B ) halında yuxarıda göstərilən fərziyyələrdə (1) və (12) məsələsinin həlli aşağıdakı şəkildə 
olur:
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Burdan belə nəticəyə gəlmək olarki, xırda çöküntü hissəciklərindən yaranan özlü
plastik divarboyu layın hərəkəti borunun mərkəzi oxunda suspenziyanın
sürətinin artmasına gətirib çıxara bilər. Amma bu layın borunun divarına yapışması axının  həqiqi 
en kəsiyini daraldır və onun Puazl düsturu ilə təyin olunan sürətini azaldır.                                                      
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ÖZLÜ ELASTİKİ BORUDA ÖZLÜ MAYENİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI YARANAN 
XƏTTİ DALĞALAR

Əliyev A.B., Əkbərli R.S.

LINEAR WAVES ARISING DURING THE MOTION OF VISCOUS LIQUIDS IN A 
VISCOELASTIC TUBE
Aliyev A.B.,  Akbarli R.S.

Abstract. In solving many practical problems, it becomes necessary to study the propagation of 
waves, taking into account the interaction between the liquid and the wall of the deformed tube. In 
this case, is obtained a system that consists of a deformed body, a liquid and a gas. So the study 
should be carried out taking into account the interaction forces between the deformed body, the 
liquid and the gas. In the article is obtained the basic operation of the evolution of linear waves 
arising during the motion of a viscous liquid in a viscoelastic tube and determined the influence of 
the rheological properties of the tube and on wave propagation.
Keywords: viscous elastic tube, viscose liquid, wave, dispersion equation.

Abstrakt. Bir çox praktiki məsələlərin həllində deformasiya olunan nazik boru divarı ilə maye 
arasındakı qarşılıqlı təsir nəzərə almaqla dalğaların yayılması prosesinin öyrənilməsi zərurəti 
yaranır. Bu zaman maye, qaz deformasiya olunan cisimdən ibarət sistem arasında olan qarşılıqlı 
təsir qüvvələrini, qazın, mayenin və bərk cismin xassələrini nəzərə almaqla dalğaların yayılması 
prosesini tədqiq etmək lazım gəlir. İşdə özlü elastiki boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı 
yaranan xətti dalğaların əsas evolyusiya tənliyi alınmış, borunun reoloji xassələrinin dalğaların 
yayılmasına təsiri müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: Özlü-elastiki boru , özlü maye , dalğa, dispersiya tənliyi

Özlü  elastiki  boruda özlü  sıxılan mayenin axınına baxaq.  Aşağıdakı fərziyyələri  qəbul 
edək:
  I. Özlü elastiki mexaniki modeli borunun materialının möhkəmliyindən başqa ossilyatorlara (

 kütlələri ) malikdir.iM

  II. Borunun divarlarının  yerdəyişməsi -  və onun qalınlığı -   tarazlıq radiusu -  ilə  h 0R

müqayisədə kifayət qədər kiçikdir, dalğaların  xarakterik uzunluqları -  isə –dan kifayət qədər L 0R
böyükdür.
 III. Borunun deformasiyası onun radiusunun dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.
 IV. Maye və boru izotrop mühitdir, dalğanın xarakterik sürəti isə  mayenin axın sürəti ilə 
müqayisədə çox boyükdür. 
 V. Sürtünmə zamanı boruda təzyiqin aşağı düşməsi  Darsi-Veysbax düsturu ilə təyin olunur.
Sıxılan özlü mayenin hidravlik müqaviməti nəzərə almaqla borunun en kəsiyi boyu ortalaşdırılmış  
kəsilməzlik və hərəkətinin diferensial tənliklərini aşağıdakı kimi yaza bilərik [2,3]: 
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Borunun nazik divar materialı üçün xətti özlü elastiki qanununu isə aşağıdakı kimi  qəbul edək  
[3,5]:

  .                               (3)
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yalnız  divarının yerdəyişməsindən asılıdır, onda (1) - (3) tənliklər sistemi özlü    2Rs 
elastiki mayenin hal tənliyi ilə qapanır.                               

                                                 .                                                 (4) P 
(1) - (4) tənliklərində   aşağıdakı işarələmələr qəbul edilmişdir:

 -  radiuslu və qalınlıqlı borunun radial yerdəyişməsidir;  tX , 0R h
 -  maye axınının ortalaşdırılmış  sürətidir;   tXu ,

; 0PPP 

  - hidrodinamik təzyiqdir;  tXP ,
 - uyğun olaraq stasionar təzyiq və mayenin həyəcanlanmaya qədər olan   constuXP 00 ,

ortalaşdırılmış sürətidir; 
 - mayenin ortalaşdırılmış sıxlığıdır; 

-borunun en kəsiyinin sahəsi; s
-Darsi-Veysbax düsturunda hidravlik müqavimət əmsalıdır;  
- mayenin dinamik özlülüyüdür; 
-sürətlərin qeyri müntəzəm paylanmasında Koriolis  düzəlişidir  (Qeyd edək ki, parobolik 

paylanma zamanı , qeyri müəyyən  halda isə  dəyişən kəmiyyət olacaq[2]); 3/1 
- sərbəst düşmə təcili; g
-X oxunun üfüqdən qalxma bucağı; 

- müəyyən özlü elastiki modellərdən təyin olunan sabit əmsallardır [3]. ll baa ,,0

Mayenin  həyəcanlanmaya qədər olan axın impulsunun saxlanmasının stasionar  tənlikləri 
(5) ilə təsvir olunur
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 kiçik uzunluqlu miqyas və akustik dalğa cəbhəsilə əlaqəli yeni koordinat sistemi 1

,  qəbul edək. (1)-(5) tənliklərini bu sistemdə yazaq. Onda: Xx  tXcs  1

                        (6)           ,02 11 































 











 uc

x
u

R
ssuc

x
sus

ss

                      





























 








 Pc

x
Pssuc

x
susu

ss
1

2
1

2 11

                 ,                       (7)     


 sin
4

2
2

2

2
2

2
1

2

2
2 sg

R
suuc

x
uc

x
us ss 


















 



Mexanika                                                                                                                    Elmi əsərlər, N1, 2017

66

    .          (8) 






 





























































   
 



 


n

l

l

q

q

sl

m

l

l

q

q

sl uc
x

uaa
R
hPuc

x
ub

1 1

1
02

1 1

11

IV fərziyyəsini və  yaxınlaşmasını nəzərə alsaq alarıq ki,    scx ~
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Buna görə də (8) reoloji tənliyi  yeni dəyişənlərdə sadələşir   
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Alınan  (6) - (9) tənliklər sisteminə  kiçik paramerti daxildir. (6) - (9) tənliklər sisteminin  
həllini məchulların   kiçik parametrinə görə sıraya ayrılışı şəklində axtaraq [1,4,5]:
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(11) ifadələrini  (6)- (9) tənliklərində yerinə yazaq:
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 (12) tənliklər sistemində  parametrinin eyni dərəcəli hədlərinin əmsallarını bərabərləşdirsək 
birinci yaxınlaşmada alarıq:
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Müvafiq qruplaşdırma apardıqdan sonra alarıq:
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Ali cəbr kursundan məlumdur ki, (14) sisteminin trivial olmayan həllərinin varlığı üçün  onun baş 
determinantının sıfra çevrilməsi vacibdir , yəni 
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olmalıdır. Buradan alarıq:
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Alınmış (15) tənliyi dispersiya tənliyidir. Xüsusi halda  olarsa, onda (15) dispersiya   1/0 scu
tənliyindən
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alarıq.
 (15)- (16) tənlikləridən görünür ki,  özlü elastiki boruda özlü mayenin axını zamanı yaranan 
həyacanlanmalar xətti akustik dalğalar  şəklndə yayılır.  Dalğa sürətini təyin etmək üçün 
aşağıdakı başlanğıc verilənlər əsasında hesablama eksperimentləri aparılmışdır:

    ,/1005,1 33
0 mkq ,105,7 3

0 mR  ,105 4 mh 

   ,1000 42 mc f  ,3/10  .1,00 mu 

Nəticə. Hesablamanın nəticəsi şəkil 1-də verilmiş  qrafiklərdə əks olunmuşdur. Qrafiklərdən 
göründüyü kimi, xətti dalğaların faza sürəti stasionar axın sürətindən demək olar ki, xətti asılıdır və 
əks istiqamətli axın həyəcanlanmanın faza sürətini azaldır, eyni istiqamətli axın isə onu artırır.  
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INSPECTION AND STRENGTHENING OF A DESIGN OF THE SHOLLAR RESERVOIR 
TAKING INTO ACCOUNT ECOLOGY

Aliyev T., Mastanzade N., Mirzoyev M., Rasulov H., Sultanov N.
 

Abstract.  In article history of design and construction of the region's first industrial water supply 
system and reservoir for drinking water is described. Characteristics of concrete are investigated by 
nondestructive methods of inspection of the construction constructed more than 100 years ago. 
Severe hydro geological and ecological conditions around a construction are described. For 
strengthening of a design carbon fiber external reinforcing on the basis of a carbon fiber tape, the 
laminate of strips and epoxy is offered. On models pilot studies are conducted.  
Keywords: reservoir, strengthening, carbon fiber, tension, water tightness

Abstrakt. Məqalədə reqionda ilk sənaye içməli su anbarının layihələndirməsi və tikilməsinin tarixi 
göstərilmişdir, dağılmaz müayinə üsulları ilə bu gurğuda işlədilmiş 100 illik  betonun xassələrinin 
nəticələri verilmişdir. Qurğunun ağır hidro-geoloji və ekoloji durumunda olması açıqlanmışdır.  
Qurğunu gücləndirmək üçün karboplastik lifli armatur laminatları və epoksid əsaslı qatran təklif 
olunmuşdur. Modellər üzrə eksperimental sınaqlar aparılmışdır.
Açar sözlər: su anbarı, gücləndirmə, karboplastik, dartılma, sukeçirməzlik

Tarixi məlumat. Hər birimizin fəxr etdiyimiz ilk sənayə üsulu ilə və hidrologiya elmi 
baxımından bütün qaydalara uyğun layihələndirilmiş və yüz il öncə tikilib istifadəyə verilmiş Şollar 
Su Anbar qurğusu bu gün də fəaliyyətdədir. Bu qurğunun qurulması iki böyük şəxsiyyətin adı ilə 
bağlıdır - böyük Azərbaycan mesenatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin və ingilis alimi, hidrotexnika 
mühəndisi Vilyam X.Lindleyin (Sir William Heerleyn Lindley). Məşhur mühəndisin öz etirafına 
görə "...ancaq Qərbi Avropada mənim tərəfimdən 35 şəhərdə su və kanalizasiya layihələrinin 
tikintisi gərçəkləşib, amma texniki baxımdan belə mühüm və mürəkkəb iş mənə rast gəlməmişdir". 

Mənbəyini Bakıdan 187 kilometr məsafədən götürən Şollar su kəmərinin tikintisinə  1903-
cü ildə başlanıbdır. Birinci Dünya muharibəsi zamanı işlər çox ləng getmişdir. Hətta işlər bir 
müddət dayandırıldı. Kəmərin tikintisində fasilələr yarandığından Şollar suyu Bakı əhalisinə 14 
ildən sonra 1917-ci ildə çatdırılıb. Həmin il fevralın 18-i tarixə Bakı-Şollar su kəmərinin açılışı 
günü kimi düşüb. Sovet dövründə 1928-1950-ci illərdə bu ərazidə daha dörd su anbarı tikilmişdir. 

Şək. 1. Şollar su anbarının tikinti zamanı və hesablama sxemi
Bakıdaki su anbarının inşaatında çox möhtəşəm hadisə olub. Bu 60×60m sahəni əhatə edən və 6m 
dərinlikdə betondan sərdabə şəkildə heç bir armatur istifadə etmədən, inşa olunmuşdur. Bu günə 
qədər də həmin beton qurğu armatursuz fəaliyyət göstərir. Bu, ingilis konstruktor-mühəndisin 
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hünəridir! Armatur bizim dildə silah deməkdir. Yəni sıxılma deformasiyasını yaxşı qəbul edən 
betonu "sılahlandıraraq" onun əyilmədə yaranan dartılma deformasiyasını da dağılmadan, 
çatlamadan, zədələnmədən qəbul etməsini təmin etmişdir.  1917-ci ildən fasiləsiz fəaliyyət göstərən 
bu mənbənin məhsuldarlığı, demək olar ki, dəyişməyib. Əldə olan keçmiş layihə cizgiləri (1912-ci 
il tarixli) incələyərək və yerində bu gün vizual baxışdan sonra aşağıdakı qusurları və konstruktiv 
xətaları qeyd etmək qərəkdir:

 Anbar üzərində tökmə qrunt layihəyə qörə 0.6m olsa da, yerində 1.5-2.0 m arasında dəyişir. 
Bu, konstruksiyaya əlavə yükdür. Buradaki bağça-çiçək və onların gündəlik sulanması qəbul oluna 
bilməz. Ona qörə ki, yetərli drenaj və hidroizolyasiya olmadığından bu sular konstruksiyanı qəza 
vəziyyətinə gətirə bilər;

 Anbarın beton divarının suvağı qopmuşdur. Suyun tərkibində olan xlor və digər əlavələr 
betonun keyfiyyətinə xələl gətirmişdir;

 Anbar konstruksiyası yeraltı olduğundan divarların üzərindəki beton tağlar üzərindəki 
yükləri saxlayır və divarlara ötürür. Tağların dabanındaki (dayağındaki) təbaşir-kalsiy izləri sərdabə 
konstruksiyasının hidroizolyasiyasının zəifliyini və yetərli olmamasını göstərir.

a)   b) 
Şək. 2. Şollar su anbarının a) 1911-1917 ci il tikintisi b) 1928-1932 ci il tikintisi

Divar üzərində müxtəlif çatların olması suyun betonun içinə işləməsi və onun möhkəmliyinə 
xələl gətirilməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə təkçə betonun dağılmasına deyil, hətta ümumi 
konstruksiyasının dayanıqlığına da zərər gətirə bilər. Anbar döşəməsinin üzərində yerdə boyuna  
çatlaqların olması 170 km- dən qələn Şollar suyunun təməl altına axıdılmasına səbəbdir. Bu, təkçə 
su çatışmazlığında deyil, ümumiyyətlə, konstruksiyanın təməl altının və ətraf binaların hidroloji və 
hidrogeoloji durumuna xələl gətirə bilər. 100 il boyu belə axıntılar suyun qaçmasına və təməl 
altındaki qruntun zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. Anbar yaxınlığındaki göl də bu məsələdə mənfi 
rol oynayır. Bu gölün  suyunun illərcə qrunta sızması su problemləri, hidrigeoloji mütəxəssislərin 
və hidrotexniki qurğular mühəndislərinın nəzarətindən gizli qalmamışdır. Bu da seysmik baxımdan 
aktiv olan Abşeron bölqəsinin və seysmik enerji daşıyıcısı olan siklik sayılan seysmik quvvəsinin 
bu bölqədə toplanmasına gətirir. Çünki zəif və sucuqlaşmış zəmində bu quvvənin sürəti azalır və bu 
enerji toplanması fəlakətə gətirə bilər. 

Qurğunun müayinəsi. Vizual baxışdan sonra anbarın içində dağılmaz üsullarla və kern 
nümunə alma yolu ilə müayinə işləri aparılmışdır. Belə ki, 100 il ərzində betonun çox keyfiyyətli 
göstəriciləri üzə çıxmışdır. Betonun möhkəmliyi bugünkü standartlara görə B30 sinifinə aid edilə 
bilər. Anbarın sərdabə şəklində layihələndirməsi qurğu elementlərində, divarlarında dartılma 
quvvəsi yaranmamasına, və ancaq sıxılmaya işləməsinə səbəb olmuşdur. Anbarın kənarlarının 45o 
bucaq altında layihələndirilmiş və bu qrunt təzyiqinin anbar içindəki hidrostatik təzyiqlə 
tənzimlənməsinə səbəb olmuşdur. Xaricdən anbarın kənar divarları ortalama 1.5m qalınlığında 



Mexanika                                                                                                                    Elmi əsərlər, N1, 2017

72

hidroizolyasiya məqsədilə gillə örtülmüşdür. Dağılmaz müayinə zamanı Şmidt sklerometri, 
ferroskan cihazı, georadar aləti, beton kern çıxartma maşını istifadə edilmişdir. Ondan başqa anbar 
ətrafında mühəndis-geoloji axtarışlar aparılmışdır. 10m dərinlikdə geoloji suxurlar qazılmış, 3-7m 
dərinlikdə axıntı su layı aşkar edilmişdir. Bunu georadar şəkilləri də təsdiqləyir. Sonraki 
zamanlarda, 1930-50-ci illərdə bu ərazidə tikilən başqa dörd su anbarında da geo və hidroloji 
vəziyyət bu kimi ağır durumlar olduğunu göstərdi. Bu anbarların içində və ətrafındaki müayinə 
işlərimiz də bunu təsdiqlədi.

Gücləndirmə şəkli. Su anbar qurğusuna təsir edən quvvələri təhlil etmək üçün qurğunun 
üçölçülü həndəsi modeli kompyuterdə yığılmışdır. Üst şaquli quvvəsi, üfuqi seysmik quvvə, 
müvəqqəti hidrostatik quvvə və təsir edən başqa quvvələr qurğunun üzərinə yüklənincə anbariçi 
orta divarların (qalınlığı 40 sm) dayanıqlığının zəif olması aşkarlanmışdır. Buna səbəb bu divarların 
sərtliyinin zəif və betonun armatursuz olmasıdır. 

Şək. 3. Su anbarına təsir edən yüklərlə hesablama sxemi

Bu baxımdan, yani dartılma quvvəsinin müqavimətinin artırılması və ümumiyyətlə qurğunun 
hidroizolyasiyasını təmin etmək üçün anbar iç hissəsinin boydan boya karbofiber bant və 
laminatları armaturlanması və üzərində torkret (yüksək təzyiqlə vurulmuş) betonla örtülməsi qərarı 
verilmişdir (bax şəkil 3). 

Su keçirməzlik və şaxtayadavamlılıq sınaqları
İnstitutun sınaq poliqonunda üzərinə karbolifli bantla sarılmış beton nümunələrinin 
nəmliyədavamlılığı (su hopmasına), su keçirməzliyi və şaxtayadavamlılıq xassələri öyrənilmişdir. 
Karbolifli material kimi Belçika dövlətinin Magnal Laboratory for Concrete Research İnstitute  
tərəfindən istehsal olan karbolifli kumaş bant və CCS EP Grout markalı epoksid qatran istifadə 
olunmuşdur və sınaqlar keçirilmişdir [5]. Sınaqlar üçün beton 150×150×150 mm ölçüdə kublar və 
150×150 mm ölçüdə silindirlər hazırlanmışdır. Beton B15 sinifi möhkəmlik üçün, 
şaxtayadavamlılıq üçün F300 və sukeçirməzlik üzrə W6 sinifindən hazırlanmışdır. Beton 
nümunələrin nəmliyədavamlılıq sınağı Azərbaycanda Dövlətlərarası Standart kimi qəbul edilən 
ГОСТ 12730.2-78 standartı əsasında keçirilmişdir [7]. Nümunələrin nəmliyi (Wn) faiz şəkildə 0.1% 
xəta ilə hesablanır.  Kontrol altı beton nümunələrin ortalama nəmliyi Wort=2.7% .  Karbolifli 
nümunələrin ortalama nəmliyi Wort=0.3% nəticəsini verdi. Burada orta möhkəmlik həddinin kontrol 

nümunələrə nisbətdə fərqi 1.2%- dir. Burada ortalama nəmlik nisbəti   𝑛 =
𝑊 𝑘

𝑜𝑟𝑡

𝑊 𝑘𝑙
𝑜𝑟𝑡

=
2.7%
0.3% = 9

edər. Yəni bu, su hopmada karbolifli nümunələrin 9 dəfə adi nümunələrdən daha suyadavamlı 
olmasını göstərir. Su keçirməzlik sınaq üçün hazırlanan beton nümunələr silindr şəklindədir. 
Ölçüləri - diametri 150mm və hündürlüyü 150 mm-dir. Bunların arasında 6 nümunə möhkəmlik 
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üzrə beton sinifi B15 olan nümunədir və 6 nümunə alt hissəsi 1 qat karbolifli kumaş bant ilə 
yapışdırılmış nümunələrdir. Yapışdırılması eyni ilə nəmlik üçün hazırlanan nümunələr kimi epoksid 
qatranla əldə olmuşdur və 1-1,5 sm kənarlarından çıxmaq şərti ilə gerçəkləşmişdir.  Sukeçirməzlik 
sınağı УВФ-6/04 № 195 qurğusunda keçirilmişdir. Suyun təzyiqi hər 16 saatdan bir 2 atmosfer 
qaldırılmışdır. İlkin 2 atmosfer təzyiqlə sınaq başlamışdır. Nümunələrin maksimal davam gətirdiyi 
təzyiq 14 atmosfer göstərmişdir. Su keçirməzlik göstəricisi normalara görə W14 kimi qeydə 
alınmışdır. Bu təzyiq 16 atmosferə çatanda su keçirməzlik pozulmuşdur və sınaq dayandırılmışdır. 
Və ona görə alt hissəsi 1 qat karbolifli kumaş bantla sarılı beton nümunəsinin sukeçirməzlik 
göstəricisi üzrə sinifi W14 kimi qəbul edilmişdir. Kontrol silindr  nümunələrinin sıxılmaya 
möhkəmliyi presdə sınaqdan keçmişdir və aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 21.5MPa; 15.0MPa; 
16.0MPa; 17.2MPa; 19.7MPa; 16.8MPa. Bu nəticələr, əslində betonun B20 sinifinə aid olmasını 
göstərir. 

Karbolifli bantla sarılmış beton nümunələr (kublar 150×150×150mm) şaxtayadavamlılığı 
ГОСТ 10060.0-95 standartı əsasında keçirilmişdir [6]. Hazırlanmış karbolifli bantla sarılmış beton 
kub nümunələr sınaqdan əvvəl su ilə hopdurulur. Ona görə onlar 1/3 hündürlüyündə 24 saat 
müddətində suya salınır. Əslində, betonun şaxtayadavamlılığı bütün standartlara görə, betonun 
fiziki-mexaniki xassələrini qoruma qabiliyyəti çoxsaylı dondurma və ərimə prosesində yoxlanılır. 
Dondurma və ərimə sikl sayı 25 seçilmişdir. Bir sikl aşağıdaki qaydada gerçekləşir: 4 saat 
nümunələrin dondurucuda (t= - 200C) temperatur şəraitində saxlanması. Sonra bu nümunələr 2 saat 
suda (t= +200C) temperatur şəraitində saxlanılır.  Və sonda yenə nümunələr dondurucuda 4 saat (t=-
200C) temperatur şəraitində saxlanılır.  Nümunələr 24 gün içində CONTROLS 10-D 1429 
refrejeratorun dondurucu kamerasında yerləşdirilmişdir. Dondurucu kamerada nümunələr -200C -yə 
qədər dondurulub və vannada +200C şəraitində əriməyə məcbur edilmişdir. Nümunələrin 
şaxtayadavamlılıq sınağından alınan nəticələr aşağıdakidir: Sıxılmada möhkəmlik həddi, 18.4; 17.5; 
15.5; 13.1; 19.2; 11.5 MPa. Ortalama 15.9 MPa. Sıxılmada orta möhkəmlik həddinin dəyişməsi, 
10.2%. Uyqunluq göstəricisi F25 uyğundur. Normativlərə görə şaxtayadavamlılıq 15% -ə qədər  
keçərlidir. 

Mexaniki sınaqlar
Anbarın orta divarının modellənməsi üçün B10 sinifli betondan hazırlanan 1×0.25×0.1m ölçüdə 
modellər möhkəmliyini alandan sonra dartılma və əyilmə sınağı üçün hazırlanan nümunələr əvvəlcə 
CCS EP Grout markalı epoksid qatranla örtülüb. Həm karboplastik laminatlar, həm də kumaşlar 
MAGNEL LABORATORY FOR CONCRETE RESEARCH Belçika İnstitutu tərəfindən tətbiq edilir. 
Sınaqlar S.Ə.Dadaşov adına Elmi-tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları institutunun 
sınaq poliqonunda   ГРМ-2А markalı dartılma presində keçirilmişdir. Dartılma qüvvəsi 0.5tq (5kN) 
interval gücü ilə verilmişdir. Modelin dartılma şəkli şəkil 8a-da göstərilmişdir. Model üzərində iki 
elektron deformasiya ölçən cihazlar - messurlar yerləşdirirlmişdir. Bu messurlar vasitəsilə sınaq 
zamanı biri boyuna və o biri eninə nisbi deformasiyaları qeyd edib bu kompozit nümunəsi üçün 
Puasson əmsalını hesablamaq mümkün olur. Dartılma zamanı beton nümunənin presdə 
yerləşdirilməsi və sınağı 6-cı şəklidə göstərilmişdir. Dartılma qüvvəsi sınağı zamanı uzununa ε1 və 
eninə nisbi deformasiyalar ε2 ölçülmüşdür. Bunların əsasında  Puasson əmsalı hesablanmışdır 
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. Dartılma dağıdıcı qüvvədən dartılmaya olan möhkəmlik həddini aşağıdakı düsturla μ =
ε1 

ε2

hesablaya bilərik:  ,    kN/cm2 .    σB =
P
A

Sınaq nəticələri - nümunələrin maksimal dartılma gücü 17-30 tq arası, Puasson əmsalı 0.175 ÷ 

0.409 arası, dartılmaya olan möhkəmlik həddi  ,0.68-1.2 kN/cm2 arası deyişir. Nümunə 𝝈𝑩 =
𝑷
𝑨

əyilmə presi üzərinə standart qaydada yerləşdirildikdən sonra, dayaqlararası məsafənin üçdə biri  
boyu (L/3) nümunə üzərinə şaquli qüvvənin paylaşdırılması üçün  diyircəkli dayaqlar yerləşdirirlir. 
Bu dayaqların üzərində qüvvənin paylaşdırılmasını müntəzəm etməsi üçün 1sm qalınlıqda 30×30sm 
ölçüdə metal  vərəqə yerləşdirilir (şəkil 4b). Bu sınaq sxemi əyilmə zamanı dartılma qüvvəsini təyin 
edilməsi üçün geniş istifadə olunur. Sınaq zamanı şaquli yükdən nümunə üzərində yaranan 
maksimal əyilmə deformasiyası ölçülmüşdür. Bu əyilmənin daha düzgün ölçülməsi üçün elektron 
əyintiölçən cihazlar - messurlar üç nöqtədə əyilməni fiksasiya edir - nümunənin ortasına İ1, 
maksimal əyinti olan yerdə və iki dayaq nöqtələrində İ2 və İ3 yerləşdirilir. Burada orta əyintini (Vk) 

təyin etmək mümkün olur: . Burada Δ1,Δ2 və Δ3, uyğun olaraq, dayaqlarda 𝑉𝑘 = ∆1 ‒
1
2(∆2 + ∆3)

və tirin ortasında yaranan əyinti göstəriciləridir. Sensor cihazlar kronşteyn ştativlər üzərində 
yerləşdirilmişdir. 

a) b) 
Şək. 4. Karbolifli beton nümunəsinin a) dartılmaya və b) əyiliməyə sınağı

Nəticələr və tövsiyyələr
1. Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki, karbolifli kumaş və ya laminat qoyulması inşaat 
qurğularında, özəlliklə, beton divarlarda gücləndirmə üsulları səthi çatların qarşısını alır, qurğunun 
dartılmaya qarşı müqavimətini, ən azı, 8-10 dəfə, sərtliyini 2-3 dəfə artırır, bu isə qurğunun 
dayanıqlığını, ən azı, 2 dəfə artırır;
2. Təhlil olunan sınaq nəticələri imkan verir deyək ki, bu materialın dartılma müqaviməti az olan 
dəmir-beton qurğularda, qədim daş qurğularda,  istifadəsi daha səmərəli olardı. Bu gücləndirmə və 
bərpa metodunun üstünlüyü ondadır ki, qurğunun strukturuna toxunmadan əlavə elementlər 
verməklə bu mühəndis tədbirinə nail olmaq olar;
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3. Məqalədə tətdiq olunmuş metod təkçə qədim binalarda deyil, müasir yeraltı qurğularda da səmərə 
verə bilər. Kontrol beton nümunələrin və karbolifli bantla sarılmış nümunələrin su hopmaya, su 
keçirməzliyə və şaxtayadavamlılıq sınaqları aşağıdakı göstəriciləri verdi: a) Su hopmada karbolifli 
bantla sarılmış beton nümunələr kontrol nümunələrdən 9 dəfə davamlıdır; b) Kontrol beton 
nümunələrdə su keçirməzlik 4 atmosferə davam gətirməlidir, və nəmlik W2 markaya aid edilmişdir, 
karbolifli bantla sarılmış nümunələr 16 atmosferdə davamlsız olduğuna görə  nümunənin nəmliyi 
W14 markaya aid edilmişdir; c) Şaxtayadavamlılıq üzrə karbolifli bantla sarılı nümunələr F25 
markaya aid edildi;
4. Su anbar sahəsinin geo hidroloji durumu, qurğunun altındaki qruntunun sucuqlanması ərazidəki 
seysmik riskini artırır. Bu baxımdan mühəndis gücləndirmə işlərinin aparılması vacibdir.
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Abstract. The article memory devices in the system architecture, hardware and software from the 
classical random access memory (volatile) and hard drive (energy-independent) role in recent years 
in other components of the computer's hard disk speed devices remain in the back speakers. 
Permanent memory (HPE) to support and to facilitate its application to work on ProLiant server 
customers HPE reviewed and hot and cold data, while maintaining the principles of efficiency, 
capacity and maintenance cost were analyzed. For a new type of RAM gatherers, NVME (Non-
Volatile Memory Express) type memory devices are reviewed. Finally, new problems, new 
technology is the highest point of the pyramid - HPE (Persistent Memory) (permanent memory) 
application with the solution and HS (Computing Systems) significant changes that may occur in 
the architecture of the investigation.
Keywords: architecture, memory, speed, power, technology, flash, aggregator.

 Abstrakt.Məqalədə yaddaş qurğularının hesablama sisteminin arxitekturasına, aparat və proqram 
təminatlarına təsirindən, klassik əməli yaddaş (enerjidən asılı) və sərt diskin (enerjidən asılı 
olmayan) oynadığı roldan, son zamanlar sərt disk qurğularının sürətdə kompüterin digər 
komponentlərindən geri qalmasından danışılır.  Daimi yaddaş (HPE) üçün dəstək və onun tətbiqinin 
asanlaşdırılması üçün server müştərilərin HPE ProLiant üzərində işləmə prinsiplərinə baxılmış və 
qaynar və soyuq məlumatların saxlanılması zamanı məhsuldarlıq, həcm və saxlanılma dəyəri 
göstəriciləri təhlil edilmişdir. Operativ yaddaş üçün olan yeni tipli toplayıcılar, NVME (Non-
Volatile Memory Express) tipli yaddas qurguları  nəzərdən keçirilir. Ən sonda problemin yeni, 
piramidanın ən yüksək nöqtəsində yeni texnologiya - HPE (Persistent Memory) (Daimi yaddaş) 
tətbiq ilə həlli və HS (Hesablama Sistemləri) arxitekturasında baş verə biləcək əhəmiyyətli 
dəyişikliklər araşdırılır.
Açar sözlər: arxitektura, yaddaş, sürət, enerji, texnologiya, fləş, toplayıcı.

Məlumatların saxlanılmasının yeni arxitekturası üçün yeni yaddaş 
Son onillikdə prosessorların sürəti  təxminən 10 dəfə , operativ yaddaşın sürəti 8 dəfə, 

şəbəkənin sürəti 100 dəfə, hesablama sistemlərinin daxili şinlərinin sürəti 20 dəfə, sərt disklərin 
sürəti isə cəmi 1,5 dəfə artıb. 

Yəni serverlərin saxlanması alt sistemlərinin məhsuldarlığının artması, mərkəzi prosessor, 
əməli yaddaş, daxili  şinlər, eləcə də şəbəkələrin ötürmə qabiliyyətinin məhsuldarlığının artımından 
xeyli geri qalır. Ənənəvi sərt disklərin (HDD) qeyri kafi  məhsuldarlığı tətbiqi proqramların  cavab 
vermə vaxtının artmasına gətirib çıxarır. Hələ dünənə qədər yalnız SSD (Solid State Drive) və ya 
PCI personal kompüter şini -fləşdən istifadə edilirdi. 

Daha sürətli fləş yaddaşlar bir qayda olaraq bu problemi qismən həll etməyə kömək edir.(1)
Fləş yaddaş üçün NVME-texnolgiyası avadanlığın böyük ləngimələrini ve protokolların 

məsrəflərini aradan qaldırmağa imkan verir. 
Miqyaslanılan texnologiya NVME (məsələn SSD) Gen3 PCIE interfeysi vasitəsilə qurğuların 

birbaşa qoşulma üçün xüsusi olaraq yaradılıb. O, prosessora fləş kartdakı verilənlərə tez çatmağı, 
yüksək məhsuldarlıgı, aşağı gecikməni  təmin edir. 

Toplayıcı prosessora yaxın olur ki, bu da dayanmanı 20 dəfədən çox azaltmağa imkan yaradır. 
Hazırda SSD sərt toplayıcılar  verilənlərə  yüksək sürətlə çatmağı təmin edir. Hərdən, araliq 
məlumatlarıın saxlanılması üçün və yaxud da keş yaddas kimi tətbiq olunur. Təəccüblü deyil ki, fləş 
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toplayıcılar bazarı inamla qazanırlar. IHS şirkətinin proqnozuna görə 2017-ci ildə SSD sərt disk 
bazarının yarısını təşkil edəcək.

HPE (Hewlett Packard Enterprise) şirkətinin arsenalında Memory Express Non-Volatile 
(Enerjidən asılı olmayan ekspress yaddaş) protokoluna dəstək verən toplayıcıların bütöv spektri 
vardır. Bundan  toplayıcının müxtəlif formalarında , o cümlədən PCIE kartında istifadə olunur. 
Standart  NVME drayveri ən populyar əməliyyat sistemlərinin tərkibinə daxil edilib. Lakin NVME 
artıq dünənin ən yaxşı praktikasıdır. Piramidanın ən yüksək nöqtəsində yeni texnologiya gəlir- 
Persistent Memory (Daimi yaddaş).

HPE Persistent Memory(Daimi yaddaş)
HPE Persistent Memory  texnologiyası (Enerjidən asılı olmayan və ya daimi yaddaşdır) -bu 

təkcə original arxitektura qərarı deyil həm də şində enerjidən asılı olmayan fləş toplayıcıdır, eyni 
zamanda kompleks yanaşma deməkdir. 

Bunun üçün Microsoft Windows-də drayver, Linux üçün SDK (Software Development Kit) 
var, yaxın gələcəkdəki planlarda bu təzə tipli daşıyıcını  proqramların başa düşməsini təmin etmək 
oyrənilir.(2)

HPE daxili yaddaş özündə nə kəsb edir? Sadə desək, bu məhsuldar operativ yaddaş enerjidən 
asılı olmayan yaddaşdır. Enerjidən asılı olmayan bu yaddaş  məlumatların  daimi olaraq 
saxlanılmasını təmin edir. 2015-ci ilin dekabrında, təqdim olunan HPE daimi yaddaş 
texnologiyasıının məhsulları silsiləsindən olan HPE Proliant 2016 - cı ildən başlayaraq istifadə 
olundu. 

 Daimi yaddaş (və ya Non-Volatile Memory) -DRAM (Dynamic Random Access Memory)  
ilə fləş yaddaşın uyğunlaşdırılması, qida (enerji) kəsilməsində məlumat itkisinin qarşısını almağa 
imkan yaradır. Çünki DRAM DIMM(Dual In-line Memory Module) modulu və NAND (fləş 
yaddaş)  yaddaşın şini üstündə yerləşir, bu kombinasiya PCI-e kartında olan fləş yaddaşdan da tez 
işləyir.

Öz xarakteristikasına görə HPE Persistent Memory NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line 
Memory Module)    müxtəlif növ yaddaşların piramidasında - DRAM operativ yaddaşla fləş yaddaş 
arasındakı aralıq mövqedə  yerləşir. Hansı proqramlarda bu yeni texnologiya  özünün ən yaxşı 
keyfiyyətlərini nümayiş etdirir? Hər şeydən əvvəl bu,  analitika və verilənlər bazasıdır.

Belə sistemlərdə, bu cür daimi yaddaş olduqda, proqramlar,   ƏYQ(Əməli yaddaş qurğusun)-
da  daha çox verilənləri saxlaya bilər və SSD və ya HDD toplayıcılarına daha az müraciət edə bilər.

İlk sınaqların nəticələri göstərir ki, yeni texnologiya məlumat bazasının  və analitika 
proqramların məhsuldarlığını 2-10 dəfə artırır. Məsələn, SQL Server NVDIMM yaddaşı ilə iş 
zamanı yuvalardakı yazıların məlumat bazasını və SPARK  analitikinin sürətini 2 dəfə artırmağa 
qadirdir.

Araşdırmalar göstərir ki, HPE proliant, Gen 9 və SUBD MİCROSOFT SQL serverlərində, 
SSD toplayıcıdan NVIMM (keş)variantına  keçdikdə, demək olar ki, yazma zamanı 2 dəfə azalır və 
dəqiqədə əməliyyatların sayı xeyli artır. İndi bu, saniyədə     1 000 000 tranzaksiyadır, amma nəzəri 
cəhətdən artıq saniyədə  4-5 milyon tranzaksiyaya  qədər  almaq mümkündür. 

İndi,  NVDIMM modulları ilə  Gen9 Proliant serverləri OC WINDOWS  və ya LINUX  ilə 
təqdim olunur, Microsoft (SQL Server) VBİS(Verilənlər bazası idarəetmə sistemi) və Hortonworks 
analitikini dəstəkləyirlər.(3)

HPE, Əməliyyat sistemləri və proqramların sahə təchizatçıları ilə birlikdə ekosistemin 
yaradılması üzərində işləyirlər. Daimi yaddaş (HPE) üçün dəstək və onun tətbiqinin 
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asanlaşdırılması üçün server müştərilər HPE ProLiant üzərində işləyir. Yəni  Persistent 
Memory(daxili yaddaş) üçün aparat təminatının istehsalı ilə eyni vaxtda  aparat və proqram təminatı 
ekosistemi formalaşır. Bunun üçün HPE, aparıcı əməliyyat sistemləri ilə o cümlədən Microsoft, Red 
Hat, SUSE  ile eləcə də müstəqil tədarükçülər ISV(İnderendent Software Vendor) ilə əməkdaşlıq 
edir. Microsoft ilə birlikdə SQL Serverlerinin  optimallaşdırılması üçün iş aparılır. ProLiant Gen 9 
serverlərinin nəyə sahib olduqlarına daha ətraflı baxaq.

Persistent Memory (daxili yaddaş) texnologiyası ilə HPE yeni Proliant Gen9 serverləri.
 2016-ci ilin mart ayında HPE şirkəti Persistent Memory quraşdırılmış yeni hesablama 

platformasının buraxılması haqqında elan edib.
Yeni server HPE Proliant Gen9  Intel Xeon  E5-2600 v4 prosessoru ilə xidmətlərin 

göstərilməsini sürətləndirir, proqramların məhsuldarlığını artırır, biznes-əməliyyatlarının 
etibarlılığını təmin edir.

Onlar  enerjidən asılı olmayan  HPE  Persistent Memory yaddaşlı ilk məhsul üçün - HPE 
NVDIMM-in 8 GB modulu üçün (16 GB yaddaş modullarının buraxılışı gözlənilir)  
optimallaşdırılmışdır. Bu texnologiya məlumatların saxlanması sistemlərinin daha çox  təsir etdiyi 
bütün proqramlara yaxşı uyğun gəlir.

HPE NVDIMM  8 GB-lı modulu, 2016-ci ilin aprelindən təqdim olunub və artıq  HPE 
ProLiant DL360 və DL380 Gen9, (Intel E5-2600 v4 prosessorlu)  serverlərində dəstəklənir.

HPE 8gb-lıq modulu NVDIMM, NVDIMM-N standart sahə  texnologiya bazasında 
standartlaşdırma üzrə JEDEC və SNIA təşkilatlarının əməkdaşlığı ilə tikilib və özünə ehtiyat qida 
akkumulyatoru olan Smart Storage Battery HPE daxil edir. (3)

VBİS Postgresql   ilə HPE Proliant Gen9 serverinin  yoxlamalarinın nəticələri
HPE yüksək texnologiyalar mərkəzində yeni server platformaları HPE DL380 Gen9, 

Postgresql VBİS ilə test olunub. Testlər müxtəlif konfiqrasiyalarda  Postgres Pro 
(https://postgrespro.ru /) şirkətinin tərtibatçıları ilə birgə HPE mütəxəssisləri tərəfindən aparılıb.(3)

Niyə məhz Postgresql? Bu  açıq kodla olan  tam funksional VBİS geniş məsələləri həll 
etməyə imkan verir. Mövcud olduğu müddətdə Postgresql ətrafında hazırlayanlardan , 
analitiklərdən və istifadəçilərdən ibarət ekosistem formalaşıb, bu sistem sayəsində bazarın 
tələblərindən asılı olaraq VBİS funksiyalarını genişləndirmək imkanı var.

Postgresql  dövlətdə, kommersiya təşkilatlarında və bütün dünyada istifadə olunur ve  hazırda 
Postgresql tələbləri ödədiyi üçün onun populyarlığı artır. Sənaye VBİS-ə doğru irəliləyir və bu ən 
mükəmməl  ümumi təyinatlı sərbəst yayılan VBİS sayılır. Tələbatın artması isə - Open Source həlli 
üçün qlobal tendensiyadır. Ölkəmizdə Postgresql-dən  bir sıra iri şirkətlər (Yandex, Mail.Ru, Avito, 
Headhunter və s) istifadə edir. Postgresql-ə maraq artır. 

Yeni "oyun qaydaları"
 Bütün bunlardan belə çıxır ki, "yaxşı  saxlanma” üsulu təxminən belə olmalıdır:
Bu çox mərhələli arxitekturada saxlanmanın sıfır səviyyəsi -Tier 0 ən sürətli səviyyə hesab 

olunur, - Tier 3 isə ən yavaş yaddaşlı səviyyə hesab olunur.
Qaynar və soyuq məlumatların saxlanılması zamanı məhsuldarlıq, həcm və saxlanılma dəyəri 

nəzərə alınır. 
Saxlanma səviyyələri aşağıda göstərilmişdir:
Tier 0-PCIE SSD və PCIE Workload Accelerator (NAND flesh SAS/SATA-da və ya  PCIE 

şinde), gecikmə100 mikrosaniyə.
Tier 1-SAS HDD (çox məhsuldar disklər), gecikmə 10 millisaniyə
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Tier 2- SATA HDD (böyük tutumlu disklər), gecikmə 100 millisaniyə.
Tier 3-maqnit lent, ləngiməsi və ya arxiv daşıyıcısı - saniyələr, dəqiqələr.
Sağ tərəfdə - yeni saxlama qurğularının, iyerarxiyası verilir: 
Tier 0-NVDIMM, gecikmə - nanosaniyə.
Tier 1-PCIE SSD və PCIE Workload Accelerators NAND flesh SAS/SATA-da və ya  PCIE 

şinde), gecikmə100 mikrosaniyə.
Tier 2-SAS HDD (çox məhsuldar disklər), gecikmə onlarla millisaniyə.
Tier 3-SATA HDD (böyük tutumlu disklər), gecikmə yüzlərlə millisaniyə. 
Beləliklə, NVDIMM yaddas toplayıcılari,  fləş yaddaşda PCIE  NAND-I,    ən sürətli saxlama 

qurğusu kimi əvəz edir, hesablama sisteminin arxitekturasını dəyişir. 
Hazırlanmış HPE Persistent Memory  texnologiyası server bazarında qaydaları dəyişdirir.   O,  

HPE Machine adı altında  2014-ci ildən hazırlanan yeni kompüter arxitekturası üçün mühüm 
mərhələ olacaq. Kompüter erasının başlanğıcından üstün olan Fon-Nayman arxitekturasına yenidən 
baxılır.(1)

Bütün bunları yeni bir hesablama modelinə keçid adlandırmaq olar - Memory-Driving 
Computing  və bu modeldə, yaddaş aparıcı rollardan birini oynayır. Artıq HPE Proliant Gen9 
serverləri onun təcəssümü oldu. Memory-Driving Computing, yaddaşda hesablamalar - sadəcə yeni 
yaddaş arxitekturalı  "dəmir" deyil , həm də bir proqram təminatı ekosistemidir. Bunun üçün, HPE, 
Tətbiqi proqram təminatının və əməliyyat sistemlərinin layihəçiləri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə işləyir.
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(CoFe)75Si10 B 15    AMORF LENTİNDƏ EKVATORİAL KERR EFFEKTİNİN  SAHƏ 
ASILILIQLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ 

Pənahov T.M., İsayeva A.Ə.

THE STUDY OF THE FIELD DEPENDENCE OF THE EQUATORIAL KERR  EFFECT 
IN AMORPHOUS RIBBON OF (CoFe)75Si10 B 15

Panahov T.M., İsayeva A.A.

Abstract. In this work, amorphous (CoFe)75Si10 B 15   alloys based on Coe were obtained by 
annealing. To produce an amorphous (CoFe)75Si10 B 15     ribbon based on the CoFe, a high-
frequency vacuum furnace was used. The obtained alloys under the action of a weak magnetic field 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
mailto:solmazkalbi@gmail.com
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at 4200S (below the crystallization temperature) were heat-treated in air and vacuum. At different 
light wavelengths of the amorphous CoFe ribbon incident on the surface, the field dependences of 
the equatorial Kerr effect were measured. Dependences of the value of the saturation field on the 
wavelength of the incident light were determined. The relative magnetization of the field 
dependence of the unprocessed and non-annealed band 2E field was determined during 2 hours, 5 
hours and 8 hours. The saturation values are determined for different wavelengths.With increasing 
annealing time, the thickness of the surface was investigated.
Keywords: amorphous ribbon, annealing, field dependencies, Equatorial Kerr effect (EKE), 
Magnetic Impedance Effect (MİE)

Abstrakt. Bu işdə CoFe əsaslı amorf    (CoFe)75Si10 B 15      ərintisi tablama metodu ilə alınmışdır. 
CoFe əsaslı amorf (CoFe)75Si10 B 15  lentini almaq üçün yüksək tezlikli vakuum sobasından istifadə 
edilmişdir. Ərintilər alındıqdan sonra zəif maqnit sahəsində 4200S temperaturda (kristallaşma 
temperaturundan aşağı) havada və  vakuumda termiki işlənməyə məruz edilmişlər.  Alınan     
(CoFe)75Si10 B 15    amorf lentin  səthində  düşən işıq dalğalarının  müxtəlif uzunluqlarında  
Ekvatorial  Kerr Effektinin sahə asılılıqları öyrənilmişdir. Sahənin doyma qiymətinin düşən işığın 
dalğa uzunluğundan asılılığı müəyyən olunmuşdur. 2E sahədə 2saat, 5saat və 8 saat müddətində tab 
almaya uğradılmış və emal olunmayan lent üçün nisbi maqnitləşmənin sahə asılıqları təyin 
edilmişdir. Müxtəlif dalğa uzunluqlarına görə onlara uyğun doyma qiymətləri təyin edilmişdir. Tab 
alma  müddəti artdıqca  eyni bir səth qatı öyrənilmişdir. 
Açar sözlər: amorf lent, tablama,sahə asılılıqları, Ekvatorial Kerr effekti (EKE), Maqnit İmpedans 
Effekti (MİE)

               Məlumdur ki, nizamlanan CoFe ərintiləri yüksək maqnit xassələrinə malik  olmaqla, 
korroziyaya davamlı, möhkəm, plastik olub texnikanın müxtəlif sahələrində tətbiq edilir. Nəticə 
etibarı ilə nizamlanan CoFe ərintiləri  bu gün öz aktuallığını itirmir, ona görə  də bu gün də bir çox 
tədqiqatçılar tərəfindən bu ərintilərin öyrənilməsi yenə də davam edir . Bu ərintilərin korroziyaya  1
olan davamlılığı onları tibbi məqsədlər üçün istifadə etməyə imkan verirsə, plastiklik bu ərintilərin 
tokar dəzgahlarında işlənməsinə şərait yaradır, yüksək sürətlə fırlanan detalların hazırlanmasında 
onları əvəz edilməz edir. Bu ərintilərin ifrat yüksək tezlikli cihazlarda, fokuslayıcı qurğularda 
tətbiqini xüsusi qeyd etmək lazımdır .  3,2
 Tədqiqatlarda istifadə edilən material və metodika. Bu işdə CoFe əsaslı amorf    
(CoFe)75Si10B15  lenti tablama metodu ilə alınmışdır. CoFe ərintisini almaq üçün yüksək tezlikli 
vakuum sobasından istifadə edilmişdir. Ərintinin komponentləri əridilənə qədər olan təmizliyi 
99,9% olmuşdur. Əridildikdən sonra ərintilər hidrogen sobasında 1100  temperaturda 10 saat S
müddətində termiki işlənməyə məruz edilmişdir.                
      Sonra CoFe ərintisi yüksək vakuumda (10-5 Pa) uzunmüddətli  mərhələli xüsusi soyutma rejimi 
ilə termiki işlənmişdir. Sobanın temperaturu 300  -yə  çatdıqda o, söndürülmüş və nümunələr S
soba ilə birlikdə   otaq temperaturuna qədər soyudulmuşdur.
          Ərintilər alındıqdan sonra zəif maqnit sahəsində 4200S temperaturda (kristallaşma 
temperaturundan aşağı) havada və  vakuumda termiki işlənməyə məruz edilmişlər. Amorf  lentlərin 
qalınlığı 25mkm, uzunluğu 10mm, eni isə 5mm tərtibində olmuşdur.
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a)  b)   

Şək. 1.  2 E sahəsində 2 saat müddətində  tabalmaya uğradılmış amorf lentlər  üçün: a-işığın müxtəlif dalğa 
uzunluqlarında ölçülmüş, nisbi maqnitlənmənin sahə asılılığı, b- sahənin doyma  qiymətinin düşən işığın 

dalğa uzunluğundan asılılığı

        EKE sahə asılılıqlarının ölçülməsi  düşən  işığın müxtəlif  dalğa uzunluqlarında  2 E 
sahədə 2 saat tabı alınmış (CoFe)75Si10 B 15   nümunəsi üçün aparılmışdır. Belə ki,   m 31,0

dalğa uzunluqları üçün EKE sahə asılılıqlarının doyması təqribən 400 E,  üçün -300 E, m 62,0

 üçün isə ~250 E olmuşdur (şəkil 1 a ).  Şəkil 1 b-dən görünür ki,  dalğa uzunluqlarının m 89,0

artması ilə doyma qiyməti aşağı düşür, maqnitlənmə əyrisinin meyilliyi isə artır ( yəni maqnit 
keçiriciliyi artır).  
EKE sahə asılılıqlarının belə gedişi sübuta yetirir ki, səthə yaxın qatın maqnit strukturu qalınlığa 
görə qeyri-bircinsdir və göstərir ki, lay səthə nə qədər yaxın olsa, bir o qədər   maqnitbərk  olur. 2 E 
sahədə tab almaya uğradılmış amorf lent  üçün maqnit  impedansın  ölçülməsində  tapılıb ki, MİE 
sahə asılılıqlarının  forma və qiyməti elektrik cərəyanının  tezliyindən  çox asılıdır.
Məlumdur ki, qatın qalınlığı -  maqnit impedansın gedişini təyin edir, elektrik cərəyanının  

tezliyindən  ω  asılı olur. ,  burada  -nisbi elektrik  müqaviməti, - 

21

2 









 
 c   

effektiv eninə maqnit keçiriciliyidir). Düşən  işığın müxtəlif  dalğa uzunluqları üçün  EKE sahə 
asılılıqlarının  aparılmış tədqiqatları (yəni  müxtəlif qalınlıqlı  səthə  yaxın  qatların  maqnit  
xassələrinin  öyrənilməsi)  təsəvvür etməyə imkan verir ki, cərəyanın  tezliyi dəyişiləndə Maqnit 
İmpedans Effektinin  asimmetrik   quruluşunun əmələ gəlməsi  mikrostrukturun qalınlığının  qeyri-
bircinsliyi  və kristallik  qatın  maqnit stukturu amorf lentin  səthi yaxınlığında  havada tab almada 
formalaşırlar. 2 E sahədə 2 saat müddətində  tab almaya uğradılmış nümunə üçün doyma  qiyməti 
350 E  olmuşdur, 5 və 8 saat tab almaya uğradılmış  nümunələr üçün 400 E-ə qədər artmışdır. 
Aydındır ki, tab alma  müddəti artdıqca  eyni bir səth qatının kristallaşma fazası daha  maqnitbərk 
olur (şəkil 2  b). 
          Qeyd edək ki, amorf  lentlərin  5 saatdan çox tab almaya  uğradılması  EKE  sahə 
asılılıqlarının  görünüşündə əhəmiyyətli dəyişikliyə  gətirməyib, yəni maqnitoptikanın  köməkliyilə  
müşahidə edilən kristallik   qatın  formalaşma  prosesi  beş saatlıq  tab almadan sonra qurtarıb ki, bu 
da EKE spektrlərinin  tədqiqinin  nəticələri ilə də təsdiqlənir (şək. 2a). 
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a)  b) 
Şək. 2. 8. a-2,5 və 8 saat müddətində tab almaya uğradılmış nümunələr və emal olunmayan  lent 

üçün nisbi maqnitləşmənin sahə asılılığı;  b-  olduqda doyma sahəsi qiymətinin  havada  m 62,0

tablama müddətindən asılılığı.

           Tab alma  müddəti  artdıqca Ha –a əksi istiqamətində MİE pikləri kiçilirlər və    MİE –nin 
sahə asılılıqları daha çox asimmetrik  görünüş halına düşür.  Maqnit impedansının  sahə 
asılılıqlarının  özünü belə   aparmasını tab almaya  uğramış amorf lentlərin  səthi yaxınlığında  
yüksək koersitivli  mikrokristallik  fazanın əmələ gəlməsilə   izah etmək olar.
Maqnitooptik  tədqiqatlar sübuta yetirir  ki, tab alma  müddəti artdıqca  amorf lentin  eyni bir qatı  
daha maqnitbərk  olur.  Yəni, termiki emalın  vaxtının  artması ilə  MİE effektinin  ölçmələri 
zamanı  maqnitlənmə vektoru  maqnit sahəsinin  əksi istiqamətində  daha ağır fırlanır.
Nəticə. Beləliklə, maqnitooptik  tədqiqatların  nəticələri sübuta yetirir ki, müəyyən şəraitlərdə 
(elektrik cərəyanının  tezliyi, termiki-emalın şəraiti  və müddətindən asılı olaraq) MİE-in xarakterik 
asimmetrik görünüşün  əmələ gəlməsi havada tab almaya  uğradılmış  amorf  lent üzərində  
qalınlığa görə   qeyri-bircins  yüksək  koersitiv  səthə  yaxın  monokristallik  qatın  əmələ gəlməsi 
ilə əlaqədardır. EKE-nin sahə asılılıqlarında  müəyyən olunmuşdur ki, (CoFe)75Si10B15     amorf  
lentin maqnit və maqnitooptik  xassələri qalınlıq boyunca mikrokristallik qatı  bircins deyil. EKE-
nın sahə asılılıqlarında  ölçülmüş müxtəlif dalğa uzunluğunda zamanın artması ilə  səth qatında 
amorf lentlər daha maqnit bərk olurlar. 
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РЕШЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УРАВНЕНИЯ С НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ  
КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА И ДИФФУЗИОННОГО

ТИПА (KVD) ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
Тагиев М.М.

SOLITIONS OF THE EVOLUTION  EQUATION WITH KORTEWEG-DE
FRIES NONLINEARITY AND DIFFUSION TYPE BY A NUMERICAL METHOD

Tagiev M.M.
            
Abstract. The article is devoted to the numerical solution of the evolution equation describing the 
propagation of nonlinear waves in the case of a perturbation in saturated porous media. A nonlinear 
evolution equation is derived that describes the propagation of nonlinear waves in two-phase 
continua. In the first approximation, a dispersion equation is obtained for the velocity of stationary 
traveling linear waves, in the second approximation, a nonlinear evolution equation. New effects 
were investigated to control and regulate the technological characteristics of waves that occur at 
given initial impulses in seams and trunk pipelines. This allows us to predict and optimize 
technological impacts, interpret and process experimental data. The influence of various parameters 
on the wave characteristics is studied.
Keywords: liquid, nonlinear waves, porous media, perturbation, numerical method. 

Аннотация. Статья  посвящена численному решению уравнения эволюции, описывающее 
распространение  нелинейных  волн при  возникновении  воз-мущения  в насыщенных  
пористых средах. Выводится нелинейное   урав-нение  эволюции, описывающее процессы  
распространения  нелинейных волн в двухфазных континуумах. В первом приближении 
получено диспер-сионное  уравнение для скорости стационарно бегущих  линейных волн, во 
втором приближении – нелинейное  уравнение эволюции. Исследованы но-вые эффекты для 
контроля и регулирования технологических показателей волн, возникающих при заданных  
начальных  импульсах в пластах и  магистральных  трубопроводах. Она  позволяет  
прогнозировать  и оптими-зировать  технологические  воздействия, интерпретировать  и  
обрабатывать  экспериментальные  данные. Изучено  действие различных параметров на 
волновые характеристики.
Ключевые слова:   жидкость, нелинейные  волны,  пористых  средах, возмущения, 
численный метод.

     Введение.Предложенная нами математическая модель в  играет  важную роль в   1
исследовании теории нелинейных волн. Она позволяет прогнозировать и оптимизировать 
технологические  воздействия, интерпретировать  и  обрабатывать  экспериментальные  
данные. В связи с этим проведены расчеты для скоростей распространения продольных волн 
и изменения профиля нелинейных волн при импульсном воздействии на насыщенные 
пористые среды . 2

Использованные нами в модели двухфазного континуума обе фазы рассмотрены в 
 как две взаимопроникающие сжимающие среды, которые механически  4,3

взаимодействуют. При малых числах Рейнольдса в усредненных по объему уравнениях 
движений Рейнольдсовы напряжения пренебрегаются по сравнению с остальными членами. 
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Твердую фазу составляют вязкоупругие частицы, образующиеся из нескольких более 
мелких, обладающих силой инерции. В зависимости от концентрации и прочности твердой 
фазы могут существовать большое количество промежуточных состояний двухфазного 
континуума (сред),в частности, две предельные формы: первая-движение одиночной твердой 
частицы, вторая-твердые частицы образуют плотно упакованную (прочную) матрицу  . 6,5
1.Математически поставленная задача для одномерного и изотермического случая сводится к 
решению уравнений сохранения массы, импульса и термодинамическими уравнениями 
состояния: 
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           Уравнения (1)-(4) замыкаются следующим кинематическим соотношением
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        Возмущение в двухфазных континуумах исследуется с помощью метода медленно 
меняющейся амплитуды. Во втором приближении выводится результирующее нелинейное 
уравнение эволюции
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Параметры твердой и жидкой фаз обозначены здесь соответственно индексами «1» , «2».
Доля объема, занимаемого твердой фазой, равна , а жидкой фазой- , истинная плотность 1 2

вещества в разных фазах равна и  , скорости- ,  , , P-давление в 1 2 1v 2v )(1 P 
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жидкой фазе; -истинное напряжение в твердой фазе, -единичный тензор, - i1 )0(
1

начальное значение ; ,  и - коэффициенты изотермической сжимаемости 1 k1  1 k
твердых частиц и всей твердой фазы в целом, -силу межфазного сопротивления.12R

        Постоянные коэффициенты ;  определяются из mbbb ,....,, 10 naaa ,....,, 10

конкретных упруго-вязких моделей.        
        Точное решение уравнения (6) KVD  представляет большую математическую трудность. 
Поэтому прибегнем к численному исследованию уравнения KVD. Будем предполагать 
выполненными теоремы существования и единственности для уравнения (6) . В рамках  9
сделанных предположений мы численным методом исследуем уравнение (6)  при :4n
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         Для решения задачи (7)-(9) используем метод конечных разностей или метод сеток  .10
          Область непрерывного изменения аргументов ,  заменяется дискретным x T
множеством точек, которое называется сеткой или решеткой. Вместо функций непрерывного 
аргумента рассматриваются функций дискретного аргумента, определенные в узлах сетки и 
называемые сеточными функциями. Производные, входящие в уравнение частных 
производных, и граничные условия заменяются конечно-разностными соотношениями; при 
этом краевая задача для уравнения частных производных заменяется системой нелинейных  
алгебраических уравнений (сеточных или разностных уравнений) . 11
          Пусть область изменения аргументов . Разобьем  на m LxMTM  0,  L;0
равных частей длины .Множество этих точек называется равномерной сеткой и mL
обозначается
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расстояния между узлами сетки.,h
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разностными отношениями используем формулу численного дифференцирования:               
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         Следовательно,  разностное уравнение,  соответствующее уравнению (1.7) имеет вид:
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Введем обозначения

;1,

,
5

,
1043

,
106321

,
45

,

75
6

6

5
6

4
5

3
4

5

5
6

4
5

3
4

2
3

1

4

5
6

4
5

3
4

2
3

2

1

3

2
3

3
4

4
5

5
6

2

4
5

5
6

1

h
A

R
A

RRRA

RRRRv
A

RRRR
R

v
h

A

RRRR
A

RR
A

j
i

j
i





























          Тогда уравнение (1.10) принимает вид:
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здесь   .23  ni
          Итак¸ получаем следующую систему уравнений:
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          Решения системы (1.12) находится методом Гаусса. На первом шаге из всех уравнений 
системы (1.12) для  исключается при помощи первого уравнения (1.12) Ni ,...,3,2,1

неизвестное затем из преобразованных уравнений  при помощи уравнения, ,0v Ni ,...,3,2,1

соответствующего  исключается неизвестное  и.т.д. В результате получим одно ,1i 1v
уравнение относительно . На этом прямой ход метода заканчивается. На обратном ходе Nv

для  находится  через уже найденные  и преобразованные 0,...2,1  NNi iv Nii vvv ,..., 21 

правые части.
Итак, получим окончательные формулы для нахождения неизвестных 
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                            =  , = .1X 12626154   KKKK AAAA  2X 265  KAA 
       Построим вычислительный алгоритм :
 1.На первом этапе вычисляется  ;iA

  2. На втором этапе по реккурентным формулам (14) находятся , , .1k 1K 1K
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 3. На третьем этапе по формуле (13) находится  (3 );  При этом использован 1j
kv 2 nk

метод итерации. В первом приближении принимается . Точность .j
kv 810

      Построенный вычислительный алгоритм был реализован на IBM – 586.
 В случае n=5, аналогично предыдущему численному методу исследуется уравнение (6) и 
строится вычислительный алгоритм.
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TEXNOLOJİ MAŞIN VƏ AVADANLIQLARININ İŞÇİ MAYELƏRİNİN ÇİRKLƏNMƏ 
SƏBƏBLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Şərifov A.R., Mehrəliyev Ə.T.

SCIENTIFIC RESEARCH OF THE CAUSES OF POLLUTION OF THE WORKING 
FLUID OF TECHNOLOGICAL MACHINES AND EQUIPMENT

Sharifov A.R., Mehrliyev AT

Abstract.Working fluids for hydraulic systems in an article submitted to the effects of pollution, the 
technology of the machines under consideration. It should be noted Kay, hydraulic system 
contamination particles of different ways: transportation, storage and maintenance of the 
preparation time is included. Technological change is temperature to ozone machines term study of 
its impact on the productivity and significantly higher dustbowe. The reason for this change of the 
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working fluid properties   and  parametr .
The use of working fluids from the hydraulic system cost and improve reliability and operation 
insufficency  extension period is required. Taking this into account the work and workers face  
hydraulic systems high lubrication fluids, foam resistant to physical and chemical stability in the 
Bear 250-500 hours (technical service-2) PKJ-904 should be checked with the device.
Components of the hydraulic fluid in the system to increase the useful life of the technology of the 
machines in production, but the treatment plants are served in accordance with the instructions of 
the machine.Ability to work modern machines and increase the reliability of Hall, one of the ways 
to impove treatment plants.
Keywords: hydraulic system; of Liquid workers; pollutant particles; interchange parts. cleaning 
system.
 
Abstrakt.Təqdim edilmiş məqalədə işçi mayelərin çirklənməsinin texnoloji maşınların  hidravlik 
sistemlərinin işinə təsiri məsələsinə baxılır. Qeyd etmək lazımdır ki, hidravlik sistemə çirklındirici 
hissəciklər müxtəlif yollarla: daşınma saxlanma hazırlanma və istismar vaxtı daxil olur.  Texnoloji 
maşınların   uzun müddətli işində temperatur dəyişməsi və onun iş  yerinin   yüksək tozluluğu   
əhəmiyyətli dərəcədə  məhsuldarlığına təsir edir. Bunun səbəbi isə  işçi mayelərin xassələrinin və  
parametrlərinin dəyişməsidir.  
 Hidravlik sistemin işçi mayelərinin  bahalılıgı və çatışmamazlığl  etibarlılığın    ondan istifadənin 
yaxşılaşdırılmasını  və istismar müddətinin  artırılmasını    tələb edir.    Bunları nəzərə alaraq 
hidrosistemin nominal işini  və işçi mayeləri yüksək yağlama, köpüklənməyə davamlı, fiziki və 
kimyəvi stabilliyin təmin etmək üçün  250-500 saatdan bir (TX-2) ПKЖ-904 cihazı ilə 
yoxlanılmalıdır. 
Texnoloji maşınların hidravlik sistemində işçi mayelərinin    istismar müddətinin   yüksəldilməsi  
üçün istehsalatda  ancaq  təmizləyici qurğulara maşının təlimatına uyğun olaraq xidmət göstərilir. 
Hal-hazırda müasir maşınların etibarlılığını və işqabiliyyətinin yüksəldilməsi yollarından biri   
təmizləyici qurğuların təkmillədirilməsidir.
Açar sözlər: hidravlik sistem; işçi maye; çirkləndirici hissəcik; qovşaq hissələr; təmizləmə sistemi

    Texnoloji  maşınların konstruksiyasında   hidravlik sistemlər (HS) və  onların avadanlıqları 
mühüm yer tutur. HS-dən icraedici orqanın idarə edilməsində, texnoloji proseslərin  
avtomatlaşdırılmasında, sükan idarə sistemində  və maşının işçi orqanının hərəkətə  gətirilməsində 
geniş istifadə olunur. HS-də  qüvvənin ötürülmə funksiyasini işçi maye yerinə yetirdiyinə görə, onun 
istismar prosesində fiziki və kimyəvi xassələrinin  dəyişməməsi vacıb şərtdir. Lakin maye yüksək 
təzyiq altında işlədiyindən , onda dəyişiklər baş verir və nəticədə mayenin özlülüyü, yağlama xassəsi 
pisləşir və fasiləsiz olaraq  HS-ə çirkləndirici hissəciklər daxil olur. 
    Texnoloji  maşınların  HS-də işçi mayenin çirklənməsi hidravlik aqreqatların texniki vəziyyətinə 
təsir edir. Sürtünən hissələrin aralığına düşən bərk hissəciklər, onların intensiv  olaraq yeyilməsini  
sürətləndirir. Bəs bu çirkləndirici hissəciklər HS-in  işçi mayesində  necə və hansı səbəblərdən 
yaranır və haradan daxil olduğunun müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
     Qeyd edək ki, çirklənmənin  birinci mənbəyi maşını istehsal edən zavod, ikinci mənbəyi 
mayenin istehsalından maşının çəninə çatırılmasınadək və  üçünüç mənbəy isə maşının istimar 
şəraiti sayılır  (zapchastyştradika-ic.ru saytı).  Ümumsənaye məqsədləri üçün istifadə  olunan işçi 
mayelərin təmizlik sinifi 13 - dür  (DÜİST 17216 – 2001). Bu onu göstərir ki,  standart metodika ilə 
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(DÜİST 6370 - 81) mayelərdə təyin olunan mexaniki aşqarların miqdarı  çəki üzrə 0,005% - dən 
şox olmur. Halbuki işçi mayelər zavoddan gətiriləndə çirklənmə  buraxılabilın  normadan artıq olur.   
Maye hazırlayan  zavoddan  tələbedicilərə gətirilənədək işçi mayeyə  atmosftrdən tozlar , 
mayevuran vasitələrin elementlərinin yeyilmə məhsulları, rezervuar və boru ötürmələrinin korroziya 
məhsulları daxil olur. Maye çənlərinin yenidən doldurulması zamanı keyfiyyətsiz təmizlənməsi və 
qalıq çirkli mayenin qarışması nəticəsində çənə yeni tökülən maye çiklənir 1 .   
      İşçi mayeləri çirkləndirən məhsulları iki qrupa bölmək olar: üzvi və qeyri – üzvi. Üzvi 
qarışıqlara əsasən termiki parçalanma, turşulaşma və mayenin polimerləşməsi aid edilir. Qeyri-üzvi 
qarışıqlara toz və sürtünən hissələrin yeyilməsindən əmələ gələn hissəciklər bunlardan başqa 
hissələr hazırlanarkən onların səthində qalan texnoloji çirklər: tökmə üçün istifadə edilən torpaq, 
şlak, metal yonqarı və s. aid olunur. Burada onuda qeyd etmək lazımdır ki, işçi mayelərin qeyri–
üzvi bilavasitə,mexaniki qatışıqlarla çirklənməsi yüksək abraziv xassələrə malikdir. 
     İşçi mayedə olan mexaniki hissəciklər daha təhlükəli hesab olunurlar və onların ölçüləri hərəkət 
edən hissələr arasındakı araboşluğunun ölçüsünə bərabər olur və işçi maye ilə birlikdə hərəkət 
edərək hidroaqreqatların  arasına düşür və yeyilməni daha da intensivləşdirir. Ən çox yeyilməyə 
səbəb olan abraziv toz, işçi maye və hava ilə birlikdə maye çənin boğazlığından çənə və oradan isə 
hidrosistemə daxil olur.  Qeyd edək ki, abraziv  hissəciklər  arasında kvars qumu daha təhlükəlidir. 
Toz tərkibi ilə daxil  olan əsas mineralın – kvarsın bərkliyi əksər konstruksiya və poladların 
bərkliyindən az olmasına baxmayaraq o, daha çox cızma, ovma və qoparma xüsusiyyətinə malikdir. 
Yalnız yüksək karbonlu martensit və karbid materialları müəyyən dərəcədə toz hissəciklərinin 
abraziv təsirinə dayana bilirlər. Atmosfer tozlarının (torpaq) abrazivlik  xüsusiyyyəti təqribən 
onlarda olan kvarsın miqdarı  ilə düz mütənasibdir. İşçi mayedə  bərk hissəciklərin olması və 
sürtünən cütlərin abrazivlərdən  yeyilmə qiyməti maye ilə birgə dövr edən çirkləndirucilərin bir 
yerə toplanmasından xətti asılı olur. Müxtəlif növ yeyilmələrin hər biri üçün işçi nayedə hərəkət 
edən hissəciklərin ölçüsünün özünəməxsus  maksimal qiyməti  vardır. Şəkil 1-də 3  hissəciyin ən 
böyük  ölçüsünün dmax müxtəlif növ yeyilmələr  üçün   asıllığı verilib. 

                                               

Şək. 1. Hissəciyin ölçüxünün yeyilmənin növlərindən asılılığı: 1- hidrodinamik yeyilmə,II- toxunma-
yorulma yeyilmə, III- abraziv yeyilmə, IV- kavitasiya, V- korroziya, adgeziya, VI- cızma, qopma

Qrafikdən aydın olur ki, yeyilmə növləri həm də  mayedə hərəkət edən hissəciyin formasını 
müəyyən edir.
           İşçi mayenin çirklənməsinin əsas payı  istismar  prosesinə düşür. Beləki, eksptrimentlə sübut 
edilmişdir ki, mexaniki hissəciklərin ölçüsünü 25 mkm-dən 5-mkm-dək azaltmaqla HS-in iş 
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müddəti 7-10 dəfə artır. Həmşinin tədqiqatlardan məlum olur ki, HS-də çirkləndirici hissəciklərin 
ölçüsü 280-480 mkm-ə çatır. HS-in elementlərində hermetikliyin , xüsusən sorma borusunda 
pozulması nəticəsində HS-ə hava sorulur işçi maye çirklənir və həm də köpüklənir. İş prosesində 
mayenin temperaturu yüksəldikdə qətran maddələrin ənələ gəlməsi sürətlənir və HS-i  çirkləndirir, 
bəzən isə qovşaq elementlərdə pərşimləmə əmələ gətirir  2. Ədəbiyyatların  təhlili 1  göstəri ki, 
işçi mayelərdə çirklənmənin yol veriləndən 4 dəfə çox olması hissələrin yeyilməsininin qiymətini 
1,5...2, hidrosistemdə təzyiqin normadan 40% çox olması   1,2 dəfə artırır. Çoxsaylı tədqiqatlar 
göstərir ki, HS-də çirklənmənin normadan 5....10 dəfə  çox olmasından hidravlik avadanlıüların 
ömür müddəti 3...5 dəfə azalır.    
Texnoloji  maşın  və avadanlıqlar ağır iş və yüksək tozluluq şəraitində istismar olunurlar. Şəkil 1.  
9  hidravlik intiqallı ekskavatorun iş şəraiti göstərilib və şəkildən görünür ki, ekskavator tozlu 
mühitdə işləyir.

Şək. 2. Hidravlik intiqallı ekskavatorun iş şəraiti

       İşçi mayeləri  çırkləndirən hissəciklərin tərkibi möhkəmliyinə və yeyilməyə təsirinə [4] görə 
bölünür:

-  qumlu və tozlu  hissəciklər, paslı qırıntılar möhkəm olub yeyilməyə daha güclü təsiri  edir;           
- polad, çuqun, bürünc və başqa metal hissəciklər yeyilməyə orta səviyyədə təsir göstərir;
- rezin, dəri, boya zəif  hesab olunur.

İşçi mayeləri  çırkləndirən hissəciklərin olması qeyd etdiyimiz kimi HS-də nasazlıqların
yaranmasına səbəb olur.  Məsələn aksial-porşenli  nasoslarda və  hidravlik mühərriklərin sürgü 
qollarının sferik səthlərində, poşen yuvalarında, blokun alın səthində,valın oturtma yerində, şlislərdə 
və  digər detallarinda yeyilmə baş verir.  Mayedən dişli çarxlı nasosa daxil olan bərk hissəciklərin  
bir yerə toplanmasının artması,  həmçinin bir-biri ilə əlaqəli qovşaqların (val  - manjet, val - oymaq, 
aparan dişli çarx – aparılan  dişli çarx, dişli çarx – gövdə) yeyilməsini intensivləşdirir. Hidravlik 
silindrlərdə də tez-tez imtinalar baş verir , buna səbəb  silindrin daxili səthinin, qapaqların və 
istiqamətləndirici oymaqlqrın oturma səthinin, ştokun və porşenin xarici səthində  və eləcədə digər 
elementlərinin  yeyilməsidir.
   Göründüyü kimi işqabiliyyəti texnoloji maşınların sürtünən və yeyilən qovşaq cütünün işindən 
asılıdır. İmtinaların 30% sürtünən qovşaqların iş qabiliyyətinin pisləşməsi ilə əlaqəlidir [6] . Bu cür 
nasazlıqların (təxmini 75% i) yaranmasını işçi mayenin  çirklənməsi ilə ələaqələndirilirlər [5]. 
Hidravlik sistem işləyən zaman işçi mayeyə fasiləsiz olaraq yeyilmə məhsulları daxil olur. İstismar 
zamanı isə maşının dayanmasından işçi mayenin xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün ona əlavə edilmiş 
aşqarla maye arasında turşulaşma prosesinin baş verməsi nəticəsində çirkləndirici maddələr ayrılır. 
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Texnoloji maşınların hidravlik sistemlərində məsul elementlərdən biri olan paylayıcı qurğu  işçi 
mayenin bu cür çirklənməsindən intensiv olaraq yeyilir. Çirkli bərk hissəciklər maye ilə sürətlə bərk 
hərəkət etdiyində abraziv emulsiya halında detalların səthinə təsir edir və tədricən aralıqlar böyüyür. 
Mayenin sərfiyyatı dəyişir. Hidravlik sistemin elementlərinin qovşaq detalları yeyildikcə maye 
axınının miqdarı artır və nəticədə sistemin sərtliyi və icraedici orqanların hərəkət sürəti azalır. 
  Belə ki, aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, НГ  – 25 markalı aksial-porşenli nasosun plunjer 
cütünün istismarı zamanı (2000 saat işlədiyi müddətdə ) ancaq bir sürtünmə  cütündə aralıq 10...15 
mkm böyüyür. Qeyd olunur ki, təkcə bir sürtünmə cütünün yeyilməsi zamanı göstərilən müddətdə 
qovşaqların ölçüsü 5 mkm yaxın olan 300 milyon çirkli hissəcik keçir və bu ədəd həm də nasosun 
digər detallarının paylayıcı zolotnikin, itələyicinin dayaq oynağının, yastıqların və. s yeyilməsi 
nəzərə alınmır. (М.А.Ковалев Вестник Самарского государственногоаерокосмического 
университета №3 [19, 2009 стр 89…95 ) 
        Əlbəttə bu deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, göstərilən elementlərin tez-tez sıradan 
çıxmasının əsa səbəblərindən biri də işçi mayenin təmizləyici qurğularının etibarlı işləməməsidir. 
HS-də ardıcıl olaraq işçi mayeni mexaniki hissəciklərdən təmizləmək üçün təmizləyici süzgəclərdən 
istifadə olunur. Bütöv axma sistemlərdə süzgəclər nasosun sorma və vurma və eləcə də sistemin 
geri qayıtma xəttində  qurulur. Hər bir sadalana sxemin öz üstün və çatışmayan cəhətləri var. 
Texnoloji maşın və avadanlıqların HS-də əsasən süzgəc geri qayıtma xətti üzərində yerləşir. HS-in 
bütün elementləri, o cümlədən süzgəclərin texniki vəziyyətləri daim nəzarətdə olmalıdır. Bunun 
üçün mövcud cihazlarla Rusiya istehsalı olan ПКЖ-904, ПЛ-2М səyyar laboratoriya, СМЧ-1 
cihazı və “Coys Lobe” firmasının Millipor PMC  (ABŞ) cihazları ilə birbaşa istismar şəraitində 250 
– 500 saatdan bir işçi nayelərin analizini aparmaq olur      [7]. Analiz nəticəsində işçi mayenin 
resursu qiymətləndirilir, xaricdən mayeyə daxil olan şirkləndirici hissəciklər və ölçüləri 
müəyyənləşdirilir, HS-in qovşaq hissələrində yeyilmənin olub-olmaması dəqiqləşdirilir. Aparılan 
analizə əsaslanaraq qabaqlayıcı tədbirlər görülür.
      Nəticə. Texnoloji maşın və avadanlıqların işçi mayelərinin çirklənmə səbəblərinin 
araşdırılmasından  belə nəticəyə gəlmək olur ki,  HS-ki işçi maye ən çox istismar dövründə çirklənir 
və bütün hallarda hidravlik intiqalın qovşaq elementlərinin  hissələrinin yeyilib sıradan çıxmasının 
səbəbi işçi mayenin çirkliliyi sayılır.  Ona görə də  hidravlik intiqalın qovşaq elementlərinin 
uzunömürlülüyünün artırılmasında və işçi mayenin təmizliliyini  yüksəltmək üçün  işçi mayelərin 
çirkləndirici hissəcikləri  araşdırılaraq, qabaqlayıcı tədbirlər görməklə onların təmizliyinin 
yüksəldilməsi məsələsini həll etmək   və işçi mayelərin çirklənməsinin azaldılmasına daha səmərəli 
təmizləmə qurğularından istifadə etməklə nail olmaq olar. 
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ЭКСПОРТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Абасова А. А. 

 

EXPORT AND TECHNICAL EFFICIENCY 

Abasova A.A. 

 

Abstract. In article, the conclusion was drawn on positive influence of export activity on innovative 

behavior of firms. Thus, more close connection the export status and technical efficiency it is 

observed in high-tech industries and industries from high capital-output ratio. In these industries, 

there are more opportunities for training in new to technologies, production process automation. 

Received results are steady and demonstrate availability of positive interrelations between the 

export status and technical efficiency. The greatest value of this effect correspond to high-tech and 

to the knowledge-intensive industries. 

Keywords: export activity, innovative behavior, technical efficiency, export status, received results. 

 

Abstrakt. Məqələdə ixracın aktivliyinin firma və müəssələrin innovativ fəaliyyətinə müsbət təsiri 

araşdırılıb. Beləliklə, sənayenin yüksək tenoloji və fond tutumlu sahələrində ixracat statusunun və 

texniki səmərəliyin daha sıx əlaqələri müşahidə olunur. Bu sahələrdə yeni texnologilardan 

istifadəyə, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasına daha çox imkan var.  

Nəticədə qeyd edə bilərik ki, öz məsullarını ixrac edən müəssisə və firmalar ixrac etməyənlərə 

nisbətən daha məsuldardılar. Demək olar ki, sənayenin yüksək texnoloji və elmtutumlu sahələrinin 

dünya bazarında payı çoxdur. 

Açar sözlər: ixrac əvəzedici, fondtutumu, texniki effektivliyi, stoxostik sərhəd, seçimlik 

 

Введение. Проверенные рецепты роста перестали работать, предприятия вынуждены не 

ждать восстановления спроса, а искать новые рынки сбыта. Трендом становится рост 

экспорта в нетрадиционных секторах. Выход на экспорт процесс не простой, поэтому 

прогресс идет небыстро, но по его завершении  возможен переход к новому этапу быстрого 

роста. 

   Источник экономического роста – за счет внешнего сектора. Сокращение импорта и рост 

экспорта и стали главными факторами, удерживающими ВВП от резкого падения в 2015году. 

Именно сокращение импорта стало самым значимом фактором. Стоит отметить, что часть 

сокращения оказалось возможна за счет импортозамещения. 

      Экспорт в долларовом выражении падает, причем не только нефтегазовый, а также в 

секторе услуг.  Не в последнюю очередь это связано с неблагоприятной динамикой на 

внешних рынках. Низкий глобальный экономический рост, в особенности трудности 
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китайской экономики, ведет к снижению спроса не только на нефть, но и практически на все 

товарные категории сырьевого экспорта. 

Общение с экспортерами показывает в целом одну и ту же схему: сначало возникает 

пробный экспорт в небольших объемах, для его начала требуется преодолеть изрядное число 

внешних и внутренних трудностей, потом экспорт постепенно растет, а далее происходят 

переосмысление стратегии и начало тиражирования достигнутых успехов. После непростой 

трансформации возникает возможность быстрого роста [7]. 

         Результаты модельных расчетов говорят о наличии положительной взаимосвязи между 

статусом экспортера и технической эффективностью предприятий. Это, с одной стороны, 

является следствием обучения в процессе экспортной деятельности, а с другой – результатом 

самоотбора изначально эффективных предприятий, выходящих на экспортный рынок. 

     На сегодняшний день преобладает мнение, что на внешние рынки выходят самые 

эффективные фирмы, при этом их высокая производительность – результат самоотбора (self-

selection). Экспортеры несут дополнительные издержки, связанные с транспортировкой и 

позиционированием продукции  на новом рынке, сбором сведений о рынке и поиском 

зарубежных пaртнеров (beachhead costs). Не все компании смогут преодолеть барьеры входа 

на зарубежные рынки, и только самые успешные сохранят место на внешних рынках, 

инвестируя средства за рубеж и получая при этом прибыль. 

     Результаты многочисленных исследований подтверждают гипотезу о самоотборе. Так 

эксперты приходят к заключению, что на начальном этапе реализации продукции за рубежом 

у менее производительных фирм издержки превышают выгоды от экспорта. Существует 

динамическая модель, учитывающая неоднородность фирм в международной торговле. Это 

модель показывает, что только наиболее эффективные фирмы получают выгоду от выхода на 

внешние рынки, в то время как непроизводительные вынуждены с рынка уйти. В результате 

происходит перераспределение внутри отрасли в стороны наиболее производительных фирм. 

С другой стороны, фирмы, принимающие решение экспортировать свою продукцию за 

рубеж, получают ценный опыт, который помогает им вывести производительность на более 

высокий уровень, в некотором роде дополняя гипотезу самоотбора. Этот механизм получил 

название обучающего эффекта от экспорта за рубеж (learning-by-exporting ) [8]. 

     В большинстве работ, посвященных анализу связи между экспортом и 

производительностью, в качестве показателя производительности использовалась оценка 

совокупной факторной производительности (total factor productivity,TFP) или 

производительности труда. Так, на примере Германии можно рассмотреть причинно-

следственную связь между экспортом и совокупной факторной производительностью. В 

результате было выявлено, что фирмы-экспортеры в среднем более производительны, чем 

неэкспортеры. При этом рост производительности влечет за собой увеличение вероятности 

выхода на внешний рынок. Эксперты отмечают, что повышение производительности имеет 

постоянный и устойчивый эффект, даже если фирма в последствии примет решение о 

прекращении экспорта. Экспертами сделана оценка, что при увеличении экспертной 

экспансии на 1% TFP увеличивается в среднем на 0,04 процентного пункта (п.п). За счет 

экспансии на рынке, экспорта в период 1999-2007 годов производительность экспортеров 

выросла на 60%. 

     В современных работах изучается связь экспорта и технической эффективности. 

Например исследуется деятельность предприятий малого и среднего бизнеса 
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обрабатывающего сектора Австралии за период 2005-2006 годов. Среднее значение 

технической эффективности, рассчитанное с использованием методологии стохастической 

границы производственных возможностей (stochastic frontier analysis, SPA) оказалось 

примерно на 20 п.п. выше, чем у неэкспортирующих предприятий. Надо также отметить, что 

на их данных гипотеза об эффекте обучения не подтвердилась. Однако подтвердилась 

гипотеза самоотбора [5]. 

    Также был сделан вывод о положительном влиянии экспертной активности на 

инновационном поведении фирм. Найдена статистически значимая связь текущей занятости 

с экспортной долей выпуска предыдущего периода, что можно связать с наличием 

положительного эффекта экспортной деятельности на обучение фирм. Совокупная 

факторная производительность включает в себя техническую эффективность, а также ряд 

других элементов, в частности эффективность по перераспределению факторов 

производства. 

    Для оценки влияния экспертного статуса предприятий на их техническую эффективность 

используются два подхода. Первый заключается в оценке технической эффективности с 

использованием моделей SFA с учетом  экспертного статуса и последующей оценке 

маржинального эффекта экспертного статуса на их техническую эффективность. Здесь 

отталкиваются от классического определения технической эффективности (ТЭ)  

 По теории Т. Купманса: «Производство является технически эффективным, если 

невозможно увеличить выпуск одного товара, не уменьшив выпуск другого или не используя 

больше факторов производства». 

   В качестве зависимой переменной рассматривается  выручка от реализации, а в качестве 

факторов, влияющих на нее, - основные средства, количество работников. Помимо этого, к 

факторам добавлена переменная «остальные активы» (активы за вычетом основных средств), 

что позволяет сравнивать эффективность производства с разными моделями производства 

(владение оборудования и его аренда) [4]. 

    Результаты оценки моделей SFA показали, что активы и статус экспортера положительно 

влияют на техническую эффективность предприятий. По всем отраслям среднее значение 

предельного эффекта, рассчитанного в рамках первого подхода, равно примерно 0.012 для 

транслогарифмической спецификации и 0.013 для спецификации Кобба-Дугласа и почти не 

зависит от выбора. При этом предельный эффект максимален (0.016) для следующих 

отраслей: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных  материалов;  металлургическое 

производство; производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств. А наименьшее значение (0.010) изучаемого эффекта получены для 

таких отраслей, как производство одежды, выделка и крашение меха; издательская и 

полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации. 

   Таким образом, более тесная связь экспертного статуса и технической эффективности 

наблюдается в высокотехнологических отраслях промышленности и отраслях с высокой 

фондоемкостью. В этих отраслях больше возможностей для обучения новым технологиям,  

автоматизации производственного процесса. Важную роль играют также  вид и степень 

конкуренции на мировом рынке. Например, предприятия производящие одежду, могут 

столкнуться с высокой конкуренцией со стороны стран с дешевой рабочей силой. 

    Среднее значения предельного эффекта погодам монотонно убывает начиная с 2005 года. 

Однако динамика среднего значения предельного эффекта для некоторых отраслей 
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отличается от средней по всем отраслям. Например предельный эффект для отрасли 

«Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» и отрасли «Производство 

судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств» резко 

снижается во время кризиса 2008-2009 годов, постепенно восстанавливаясь в 2011-2013-м. 

По-видимому, во время кризиса 2008 года снизилась потребность в энергоносителях, 

закупках дорогостоящей техники. Однако после 2011 года предельный эффект от экспорта в 

этих отраслях стал возрастать, отражая восстановление мировой экономики [3]. 

    Оценки и технической эффективности, и предельного эффекта технической 

эффективности растут с увеличением  размера фирмы. Полученные нами зависимости 

перекликаются с выводами целого ряда работ, в которых установлено, что экспортеры имеют 

больший размер, чем неэкспортеры  с сопоставимыми характеристиками, и что выход фирмы 

на иностранный рынок и ее   размер положительно коррелированы. 

     Второй подход использует метод мэтчинга. Этот подход позволяет получить более 

корректные результаты за счет сравнения схожих предприятий-неэкспортеров. Метод 

мэтчинга основан на сопоставлении по мере склонности к экспорту (propensity score 

matching). Для выявления эффекта воздействия присутствия на экспортном рынке на 

эффективность сравнивались предприятия, похожие по набору характеристик. При этом 

основное различие заключается в их статусе – экспортер или неэкспортер. Таким образом, 

сравнивались значения технической эффективности для наблюдений с похожими 

значениями контрольных переменных (капитал, труд и остальные активы) в группах 

экспортеров и неэкспортеров и оценивался средний эффект воздействия (average treatment 

effect, ATE) экспорта на техническую эффективность как разница между средними 

значениями технической эффективности по этим двум подгруппам [2]. 

     Полученные оценки среднего эффекта воздействия (0.012-0.013) практически совпадают 

со значениями, полученными при вычислении среднего маржинального эффекта по 

переменной «статус экспортера» в рамках первого подхода.  Однако интерпретировать 

полученные результаты как причинно-следственную взаимосвязь между экспортным 

статусом и эффективностью в данном случае не совсем корректно. Использованный в работе 

метод мэтчинга имеет целый ряд ограничений, которые взаимосвязаны с несовершенством 

исходных данных по экспорту. 

Выводы.Метод стахостической границы производственных возможностей  (SFA) показал, 

что предприятия-экспортеры в среднем технически эффективнее, чем предприятия-

неэкспортеры. Среднее значение предельного эффекта по всем отраслям и периодам 

наблюдений находится в диапазоне 0.012-0.013 для разных спецификаций. В то же время 

после 2004 года предельный эффект монотонно убывал со значения 0.015 до 0.013.  Схожие 

результаты были получены с использованием второго подхода – метода мэтчинга при 

сопоставлении предприятий экспортеров с неэкспортерами по набору схожих характеристик 

(труд, капитал, остальные активы). Полученные результаты устойчивы и свидетельствуют о 

наличии положительной взаимосвязи между экспортным статусом и технической 

эффективностью. При этом эффект не превышает 0.03 (3п.п.). 

   Наибольшие значение этого эффекта соответствуют высокотехнологическим и наукоемким 

отраслям промышленности. Наименьший эффект участия в экспортной деятельности был 

обнаружен для низкотехнологических обрабатывающих производств, которые в основном 

зависят от трудовых ресурсов. Для них основное конкурентное преимущество – дешевая 
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рабочая сила. Так, Китай является мировым лидером в производстве и экспорте одежды и 

текстильной продукции. 
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BİR DAHA MARKETİNQİN MAHİYYƏTİ VƏ PRİNSİPLƏRİ HAQQINDA 

Ağayev A.M,  Ağayeva K.A 

 

AGAIN ABOUT ESSENCE AND PRINCIPLES OF MARKETING 

Agayev A.M., Aghayeva K.A. 

 

Abstract. The article develops a new approach to the essence of marketing, investigates the specific 

features of the development stages and analyzes the sustainable marketing principles. It is noted that 

marketing unites the two most important objects of the market economy: enterprises that produce 

products or services and consumers of these products or services. Marketing is a field of activity 

aimed at meeting the needs of people through exchange. This is a kind of innovation that has 

entered in our life. Modern marketing is considered as a competitive competition between firms. İt 

is shown five concepts reflect each stage of the development of competition. Thus, it was concluded 

that the marketing-integrated system, designed to fully satisfy the diverse needs and demands of 

specific groups of consumers. 

Keywords: manufacturer, consumer, concept, product, realization, needs, demand 

 

 

Abstrakt. Məqalədə marketinqin mahiyyətinə yeni yanaşma işlənmiş, inkişaf mərhələsinin spesifik 

cəhətləri araşdırılmış, davamlı prinsiplərinin təhlili verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, marketinq 
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özündə bazar   iqtisadiyyatının iki başlıca obyektini birləşdirir: məhsul (xidmət) istehsal edən 

müəssisə və bu məhsulun (xidmətin) istehlakçısı. Marketinq-insanın təlabat və ehtiyaclarının 

mübadilə vasitəsilə təmin edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət növüdür. Bu, bazarla birlikdə bizim 

həyatımıza daxil olan çoxsaylı innovasiyalardan (yeniliklərdən) biridir. Müasir marketinq firmalar  

arasında rəqabət yarışının nəticəsidir. Rəqabətin inkişafında hər   biri müəyyən konsepsiyalarla 

müşayiət olunan beş dövr məqalədə tədqiq olunmuş və belə bir nəticə əldə olunmuşdur ki, 

marketinq – bazar   vasitəsilə sürətlə dəyişən və konkret qrup alıcıların getdikcə daha da 

rəngarəngləşən təlabatlarının mümkün qədər    tam şəkildə təmin edilməsinə yönələn kompleks 

sistemdir. 

Açar sözlər: istehsalçı, istehlakçı, konsepsiya, əmtəə, reallaşdırma, tələbat, tələb. 

  

   Giriş: Həyatımızın çoxtərəfli və mürəkkəb hadisəsi – marketinq – özünə xüsusi diqqət tələb edir, 

çünki o, özündə bazar iqtisadiyyatının iki başlıca obyektini birləşdirir: məhsul (xidmət) istehsal 

edən müəssisə və bu məhsulun (xidmətin) istehlakçısı. F.Kotler hesab edir ki, marketinq – insanın 

təlabat və ehtiyaclarını mübadilə vasitəsilə təmin edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət növüdür. Bu, 

bazarla birlikdə bizim həyatımıza daxil olan çoxsaylı innovasiyalardan (yeniliklərdən) 

biridir.Müasir  marketinq firmalar arasında rəqabət yarışının nəticəsidir. Rəqabətin inkişafında hər 

biri  müəyyən konsepsiyalarla müşayiət olunan beş dövrü fərqləndirmək olar. İstehsal konsepsiyası 

məhsul istehsalçısının təlabatlarının təmin edilməsinə istiqamətlənirdi və XX əsrin əvvəllərinə 

qədər   davam etmişdir.  Onun şüarı budur «Nə qədər   bacarırsan istehsal et – bazar  tələbi qeyri-

məhduddur» [1, 15]. Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası – məhsulun keyfiyyətinə qarşı 

tələblərin yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdi. Bu konsepsiya iddia edir ki, istehlakçılar ən yüksək 

keyfiyyət,ən yaxşı istismar xassələri və səciyyəvi xüsusiyyətləri təklif edən əmtəələrə qarşı daha 

çox meyl edəcək və deməli,təşkilat öz qüvvəsini əmtəənin daim təkmilləşməsində cəmləşdirməlidir. 

Reallaşdırma konsepsiyası məhsulun satıcısının təlabatlarının təmin edilməsinə istiqamətlənirdi və 

1950-ci ilə qədər  davam etmişdir. Konsepsiyanın əsas vəzifəsi məhsulun reallaşdırılması idi. Onun 

şüarı – «Budur, məhsul – sat onu».  

Marketinq konsepsiyası əsas məqsədi – əmtəənin yaradılması və satılması zamanı alıcıların 

təlabatlarının uçotunu nəzərdə tutur. Onun reallaşdırılmasına 1950-ci illərdən başlanmışdır. O, 

məhsulun istehlakçısının və istehsalçısının maraqlarının konsesusu ilə xarakterizə olunur və 

istehsalçının istehlakçının «xüsusi» suverenliyinə sadiqliyini (tərəfdarlığını) əks etdirir.  Onun şüarı: 

«Alıcının istəyi – qanundur». Lakin zaman keçdi və 60-cı illər  istehsalın təkmilləşdirilməsi və 

artımı, sənayenin sürətli yüksəlişi, elektronikanın inkişafı, süni materialların istehsalı və s. əsasında 

yeni istehlak şəraitlərinin yaranması dövrü oldu. Cəmiyyətin ekologiyaya qarşı diqqəti gücləndi. 

İstehsalda və ictimai rəydəki bu dəyişikliklərin nəticəsində istehlakın ümumi mədəniyyət səviyyəsi 

yüksəldi. İstehlakçıların arzularının fərdiləşməsi nəticəsində tələbin kəskin şəkildə diferensiyasiyası 

başladı. Bu, istehlakçılara xidmət göstərilməsinin keyfiyyətində və səviyyəsinə qarşı daha böyük 

tələblər şəklində çıxış edirdi. Nəticədə marketinqin daha xalis konsepsiyası formalaşdı: alıcı 

təlabatlarını onları ən yaxşı şəkildə təmin etməklə müəssisənin gəlirinə çevirmək.  

Mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmada marketinq yanaşmasının əvəzinə əsas etibarı ilə, əvvəlcə 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsinə və istehsalın təşkil edilməsinə və yalnız bundan sonra istehsal 

sisteminin yerdə qalan komponentlərinin, o cümlədən idarəetmənin yaxşılaşdırılmasına oriyentasiya 

edən istehsal yanaşmasından istifadə edilirdi.  
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Buna ən parlaq nümunə – sabiq SSRİ-nin avtomobil sənayesidir  ki, bu sahənin texnoloji cəhətdən 

yenidən silahlandırılması və istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üçün 1980-ci illərdə 

milyonlarla dollarlar   sərf edilmiş, buna baxmayaraq isə rəqabət qabiliyyətli avtomobil yenə də 

istehsal edilə bilməmişdi. Bu, marketinqin əsas prinsipinə («İstehlakçıya lazım olan məhsulu 

istehsal et») əhəmiyyət verilməməsi ilə izah olunur   və qeyd edək ki, bu həm istehsalçı, həm də 

dövlət üçün böyük zərərlərə gətirib çıxarmışdır. «Marketinq» termini 1930-cu illərdə, satış 

bazarlarının fəth edilməsinə başlanıldığı dövrdə yaranmışdır. Zaman keçdikcə bu terminin 

mahiyyəti genişlənmiş və marketinq müstəqil fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. Bəzən marketinq 

«reklam», «satış» anlayışları ilə assosiasiya təşkil edir.  Amma bu anlayışlar onun tam mənasını 

vermir. Marketinq istehlakla başlayır  və istehlakla da bitir. Müəssisələrin məmulat istehsalından 

əvvəl və sonra qəbul etməli olduqları əsas fəaliyyət prinsiplərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək 

olar: 

-Yaxın dövrdə nə qədər    insan və onlardan hər  birinin məhsulun göndərilməsinin nəzərdə 

tutulduğu regionlarda nə qədər məmulat əldə ediləcəyini proqnozlaşdırmaq; 

- Köhnələrin yerinə təzə məmulatları nə vaxt alınacağını əvvəlcədən söyləmək; 

- Hansı məmulatlara qarşı təlabatın olmasını və hansı kəmiyyətlərdə olduğunu müəyyən 

etmək; 

- Hansı rəqib müəssisələrin mövcud olmasını, onların hansı bazar seqmentlərini tutmasını və 

onların strategiyalarını təyin etmək; 

- Müəyyən dövr ərzində hansı məmulat tiplərinin, hansı kəmiyyətlərdə istehsal edilməsi və 

onların çeşidləri üzrə qərar    vermək; 

- Hansı istehlakçı kateqoriyalarının və onlardan nə qədərinin məmulat üçün pul ödəməyə 

hazır  olduqlarını öyrənmək; 

- Əmtəəni istehlakçıya necə çatdırmağı müəyyən etmək; 

- Alıcıları məhz verilmiş müəssisənin məmulatları ilə maraqlandırmaq üçün hansı reklam 

növlərindən istifadə edilməsini aydınlaşdırmaq; 

- Marketinq üzrə müxtəlif məlumat və informasiyaları işləmək: bazara çıxma strategiyası, 

zəruri   sərmayə qoyuluşları, gözlənilən mənfəət və s; 

Sadalanan əməliyyatlar  özünə bilavasitə əmtəələrin hazırlanmasını daxil etmir. Bu, istehsala 

istiqamət verən və istehsal ediləcək məhsulun istehlakçıya yol tapacağının zəmanətçisi olan daha 

geniş prosesin tərkib hissəsidir. Belə proses marketinq adlandırılır. Görünür ki, o, reklam və satışa 

nisbətən daha böyük anlayışdır.   

«Marketinq» termininin başqa şərhi də vardır.  Marketinq – müəssisənin öz aralarında əlaqədar 

olan və özünə mövcud və potensial müştərilərin ehtiyacları olduğu əmtəələrin planlaşdırılması, 

qiymətlərinin müəyyən edilməsi, satışı, çatdırılması və xidmət göstərilməsini daxil edən müxtəlif 

fəaliyyət növləri sistemidir. Bu tərifdən aydındır  ki, marketinq strategiyası menecment sferasına 

aiddir,   istehlakçıya oriyentasiya edir,  müəssisənin bütün fəaliyyət kompleksinə inteqrasiya edir  

və müəyyən tərkib hissələrinə ayrılır. Marketinqdə inkişaf spiral boyu baş verir.  Spiralın 

mərkəzində isə problem, məqsəd, bazarın səmərəli defisiti, bazarın təmin edilməmiş təlabatı və s. 

durur. Filip Kotlerin 2016-cı ildə nəşr olunan  “Marketinqə dair 300 başılca sual” kitabında 

marketinqin mahiyyətinə yanaşmasında yeni meyllər özünü göstərir. “Marketinq elm və sənət kimi 

əlavə edilmiş dəyərin yaradılması və mənfəətin əvəzi olaraq məqsədli bazarın təmin edilməsi üçün 

dəyərin istehlakçıya çatdırılması ilə məşğul olur. Marketinq təmin edilməmiş ehtiyac və istəkləri 

tədqiq edir. O, bazar seqmentinin hüdudlarını, onun həcmini müəyyən etməyə imkan verir və 
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potensial mənfəətin ölçüsünü hesablayır. Marketinq şirkətin daha yaxşı xidmət edə biləcəyi bazar 

seqmentlərini ayırd etməkdə, həmçinin müvafiq əmtəə və xidmətləri yaratmaqda və irəlilətməkdə 

ona kömək edir” [2,30]. 

Menecerin uğurlu fəaliyyətinin birinci şərti – məqsədi tapmaq və ona nail olmaq üçün nə etmək 

lazım olduğunu müəyyən etməkdir. Təlabatın necə aşkar edilməsi – bazarın sistematik təhlili və ya 

menecerin intuisiyası ilə – heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, ancaq problemin və ya bazar  defisitinin 

məqsədyönlü axtarışı hər  zaman müvəffəqiyyət gətirir.  İkinci şərt təşkilatın gücünün problem 

üzərində mərkəzləşdirilməsidir. Problem aşkar  olunduqdan sonra onu hamıdan yaxşı həll etmək 

lazımdır.  Problem nə qədər   əhəmiyyətlidirsə, bu şərtin fəaliyyəti də bir o qədər güclüdür.  

Marketinqin effektiv idarəedilməsi vəzifəsi də məhz bundan ibarətdir, çünki  bütün səylərin bir 

problem üzərində mərkəzləşdirilməsi təşkilatın fəaliyyətinin daimi olaraq təkmilləşdirilməsi 

deməkdir.  Müvəffəqiyyətə yalnız problemin ən yaxşı formada həll edilməsi zamanı zəmanət verilir. 

Ən yaxşı görə bildiyiniz işi görün; bu sizə ən yaxşı həlli tapmağa yardımçı olacaqdır.  Ancaq tam 

müvəffəqiyyət üçün bu kifayət deyildir.  

Müvəffəqiyyət üçün şərt – aşkar   səriştəlilik. Bazar bilməlidir ki, bizim həll variantımız 

rəqiblərin həllindən üstündür. Çalışın ki, reklamda, qablaşdırmada, məmulatın və xidmətin özündə 

belə göstərəsiniz ki, bu problemi siz hamıdan yaxşı həll edirsiniz. Spiral üzrə inkişaf edərək, uğur 

öz ardınca yeni uğurlar  gətirir, ancaq bazarın təlabatları sürətlə dəyişir, bu onun normal 

vəziyyətidir. Marketinq müəssisənin bütün fəaliyyətinə nüfuz edir. Məhsulun hazırlanmasından 

sonra müxtəlif  yollarla ona qarşı istehlakçıların diqqətlərini cəlb etmək lazımdır. Bunlara, onu hamı 

tərəfindən hörmət olunan insana satılması, təqdimat, qəzetdə reklam, məhsulun bazarda 

yerləşdirilməsi və s. misal göstərmək olar. Marketinq sanki iki ölçüyə malikdir: bir   tərəfdən, bu – 

düşüncə tərzi, istehsal mədəniyyətinin bir hissəsidir  ki, burada əsas yerdə bazar və istehlakçı durur, 

digər   tərəfdən, bu, vasitələr, metodlar və alətlərin köməyilə müəssisənin iqtisadiyyatına yanaşmanı 

ifadə edən fəaliyyət növüdür. 

Marketinqin mahiyyəti, onun konseptual müddəaları marketinqin başlıca prinsiplərini 

şərtləndirir:  

• İstehlakçıya oriyentasiya; 

• Komplekslilik; 

• Çeviklik və adaptivlik; 

• Səylərin mərkəzləşdirilməsi; 

• Perspektivə istiqamətlilik; 

• Adaptivliklə istehlakçıya təsirin birləşməsi; 

• Proqram məqsədli yanaşma. 

Məhz bu prinsiplər marketinqin ən əsas və səciyyəvi əlamətlərini aşkar   edir. Təqdim edilən 

prinsiplər  məcmusu ümumiləşdirilə və ya daraldıla bilər, lakin təməl (çıxış) prinsip – istehlakçıya 

sərt oriyentasiya – prinsipi mütləq onların arasında mövcud olmalıdır. Məhz bu prinsip son nəticədə 

marketinqin başqa, tabeli prinsiplərinin, yəni ikinci dərəcəli prinsiplərin yaranmasını müəyyən edir. 

Kifayət qədər əminliklə iddia etmək olar    ki, marketinq istehlakçını yaradır, daha doğrusu 

formalaşdırır. 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, F.Kotler marketinqin nisbətən davamlı  və müasir bir neçə 

prinsiplərini qeyd edir : 

-Marketinq strategiyasının planlaşdırılması zamanı isheklakçı, rəqib və distribüterlərə diqqəti 

cəmləşdirmək lazımdır. 
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-Bazarları seqmentlərə bölmək və şirkətin imkanları və məqsədləri baxımından bu seqmentlərin 

ən ümidverici olanlarını hədəf seçilməsi;  

-Məqsədli bazarın hər seqmentində istehlakçıların ehtiyacları, qavrayış xüsusiyyətləri, üstünlük 

və vərdişlərin araşdırılması; 

- İstehlakçılar üçün ən yüksək dəyərləri dəqiq formalaşdırmaqla, yaratmaqla və məqsədli bazara 

çıxarmaqla qalib gəlmək üsullarının araşdırılması; [2,33] 

Nəticə.Beləliklə, marketinq – bazar  vasitəsilə sürətlə dəyişən və konkret qrup alıcıların getdikcə 

daha da rəngarəngləşən təlabatlarının mümkün qədər  tam şəkildə təmin edilməsinə və bu əsasda 

dayanıqlı mənfəət və rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsinə oriyentasiya edən istehsal və satışın 

təşkilinin kompleks sistemidir. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Асланова Т.Т. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MANAGING HUMAN RESOURCES IN THE 

AZERBAIJAN REPUBLIC 

Aslanova T.T.  

 

Abstract. Human management is one of the most important areas of organization management. 

People are the most important resource of any organization. They create new products, accumulate 

and use financial resources, control the quality. People are capable of constant improvement and 

development. Their capabilities and initiative are unlimited, while other resources are limited. The 

organizational approach formulated a number of recommendations aimed at improving the 

effectiveness of personnel management. First, it is necessary to cultivate among employees such 

qualities as openness and reflexivity, very useful in the inevitable clashes with an external, complex 

and unpredictable environment. Secondly, it is necessary to develop a multivariate approach to the 

analysis of a problem or situation, to initiate constructive conflicts and discussions between 

supporters of different points of view, this often leads to a rethinking of the goals of the 

organization and reformulation of ways to achieve them. 

Keywords: Production management, human resources, finance, staff potential, competition 

 

Abstrakt. İnsan resurslarının idarəedilməsi menecmentin mühüm sahələrindən biridir. İnsanlar hər 

hansı bir təşkilatın ən mühüm resursudur. Onlar yeni məhsullar yaratmaq, toplamaq, keyfiyyətə 
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nəzarət və maliyyə resurslarından istifadə edir. İnsanlar daim təkmilləşməyə və inkişafa qadirdir. 

digər resurslar məhdud olduğu halda onların imkanları daha genişdir. Menecment kadrların idarə 

səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş bir sıra tövsiyələr hazırlayır. Birincisi, bu işçilərin 

arasında analitik düşünmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, xarici və gözlənilməz hadisələr zamanı 

öncədən tədbirlərin hazırlanması üçün çox faydalıdır. İkincisi, konstruktiv münaqişələrin və 

müxtəlif fikirlərin tərəfdarları arasında müzakirələrə başlamaq üçün, bir problem və ya vəziyyətin 

təhlili üçün varyasyon yanaşmanı inkişaf etdirmək lazımdır ki bu da hadisələrin yenidən 

qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır.  

Açar sözlər: Menecment, insan resursları, maliyyə, kadr potensialı, rəqabət 

 

Руководители большинства отечественных организаций концентрируют внимание на 

управлении производством, финансами, маркетингом, в то время как совершенствование 

такой важнейшей составляющей управления предприятием, как человеческие ресурсы, 

продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей системе управления  

Важность управления человеческими ресурсами 

Во-первых, управление человеческими ресурсами непосредственно влияет на 

капитализацию (стоимость) компании. Растет доля нематериальных активов (бренд, 

интеллектуальный потенциал персонала, кадровая политика) в общей сумме активов 

организации. 

Во-вторых, управление человеческими ресурсами как важнейшая «внутренняя 

компетенция» организации является одним из факторов, обеспечивающих лидерство в 

конкурентной борьбе, поскольку выдвигается в число важнейших конкурентных 

преимуществ организации, становится гарантией ее успеха и выживаемости в условиях 

усиления конкуренции. 

В-третьих, по оценкам ряда специалистов, именно управление человеческими 

ресурсами позволяет компаниям переходить из числа хороших, успешно работающих, в 

число лидирующих в определенном сегменте рынка 

Управление людьми — одна из наиболее важных областей управления организацией. 

Люди являются важнейшим ресурсом любой организации. Они создают новые продукты, 

аккумулируют и используют финансовые ресурсы, контролируют качество. Люди способны 

к постоянному совершенствованию и развитию. Их возможности и инициатива безграничны, 

в то время как другие ресурсы ограниченны. 

Управление человеческими ресурсами может рассматриваться с разных точек зрения 

 как система разработки и реализации взаимосвязанных, тщательно продуманных 

решений по поводу регулирования отношений труда и занятости на уровне организации; 

 как направление управленческой деятельности, в которой человеческий компонент 

(или персонал) организации рассматривается как: один из важнейших ресурсов ее успешного 

функционирования и развития, фактор ее эффективности и роста, средство достижения 

стратегических целей 

Ряд авторов употребляет понятия «управление человеческими ресурсами» и 

«управление персоналом» как синонимы, другая группа авторов считает, что термин 

«управление человеческими ресурсами» акцентирует внимание на стратегических аспектах 

принятия кадровых решений, а понятие «управление персоналом» в большей мере 

характеризует повседневную оперативную работу с кадрами (табл. 1.2).                                                                    
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Таблица 1. Соотношение понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление 

персоналом» 

Сфера 
деятельности 

Цель деятельности Типичные функции Кому докладывают о 
выполнении 

Управление 

человеческими 

ресурсами 
(стратегический 

аспект) 

Решение 

глобальных, 

долговременных, 
принципиально 

новых задач 

 Планирование че-

ловеческих ресурсов 

 Развитие индиви-
дуальных способнос-

тей и повышение 

квалификации 
 Планирование за-

трат на персонал в 

рамках общих затрат 

организации 

Директору 

Управление 

персоналом 

(оперативная 
деятельность) 

Решение 

повседневных 

проблем, которые 
требуют 

административного 

вмешательства 

 Подбор и расста-

новка кадров 

 Управление 
трудовой мотивацией 

 Разрешение 

конфликтов 

 Организация 
оценки персонала 

 Организация 

оплаты труда 

Заместителю директора 

 

В рамках экономического подхода ведущее место отводится технической подготовке 

работников на предприятии (направленной на овладение трудовыми приемами), а не 

управленческой. Организация рассматривалась как огромный механизм, все части которого 

строго подогнаны друг к другу. 

Такая организация покоится на следующих принципах: 

 обеспечение единства руководства — подчиненные получают приказы только от 

одного начальника; 

 строгое соблюдение управленческой вертикали — иерархическая цепь управления 

используется как канал для коммуникации и принятия решений; 

 фиксирование необходимого и достаточного объема контроля — число работников, 

подчиненных одному начальнику, должно быть таким, чтобы это не создавало проблемы в 

плане коммуникации и координации; 

 четкое разделение штабной и линейной структур организации — отвечая за 

содержание деятельности, штабной персонал ни при каких обстоятельствах не может 

осуществлять властные полномочия, которыми наделены линейные руководители; 

 достижение баланса между властью и ответственностью; 

 обеспечение дисциплины; 

 подчинение индивидуальных интересов общему делу с помощью твердости, личного 

примера, честных соглашений и постоянного контроля; 

 обеспечение равенства на каждом уровне организации, основанного на 

доброжелательности и справедливости, заслуженное вознаграждение, повышающее 

моральное состояние, но не ведущее к чрезмерной оплате или мотивации . 
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В рамках организационного подхода сформировался новый взгляд на персонал, 

который стали считать не трудовым ресурсом, а человеческим. 

Человеческие ресурсы содержат совокупность социокультурных и 

социопсихологических характеристик, и их отличие от трудовых ресурсов состоит в 

следующем: 

 люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на внешнее воздействие 

(управление) эмоционально-осмысленная, а не механическая; процесс взаимодействия 

между субъектом управления и работниками является двусторонним; 

 люди выбирают конкретный вид деятельности (производственный или 

непроизводственный, умственный или физический), осознанно ставя перед собой 

определенные цели . 

Поэтому субъект управления должен предоставлять все возможности для реализации 

этих целей, создавать условия для воплощения мотивационных установок к труду. 

Человеческие ресурсы являются конкурентным богатством любой организации. 

В 1970-е гг. отделы кадров, отделы управления персоналом многих американских 

компаний были переименованы в отделы человеческих ресурсов, что подразумевало 

деятельность руководства в таких направлениях, как: 

 человеческие отношения (упор делался на организацию группового поведения и 

взаимодействия работников); 

 трудовые отношения (совершенствование оплаты труда, взаимодействие с 

профсоюзами); 

 управление персоналом (набор кадров, их обучение и расстановка); 

 инженерное проектирование (учет человеческих возможностей при проектировании 

средств труда). 

В данном подходе организация рассматривается как живая система, плотно 

упакованная и неразрывно связанная с окружающей средой, как совокупность элементов, 

соединенных линиями управления, коммуникации и контроля. 

Учитывая  то, что в Азербайджане имеются свои обязанности  по управлению человеческими 

ресурсами, необходимо иметь ввиду, что практика принятия кадровых решений – отсутствие 

формализованной процедуры принятия кадровых решений на альтернативной основе 

(нечеткая постановка целей и задач, размытые критерии принятия решений, отсутствие 

взвешенного анализа различных альтернатив) подталкивает к принятию волевых решений, 

основанных на интуиции. Исключительно велика роль руководителя в принятии кадровых 

решений.  

      Научная новизна и выводы.Управление человеческими ресурсами – это 

проектирование формальных систем организации, которые обеспечивают эффективное 

использование человеческих знаний, навыков и талантов для достижения организационных 

целей. Человеческие ресурсы представляют собой совокупность знаний, опыта, навыков, 

способностей, контактов и мудрости людей, работающих в организации. Конечная цель 

управления ЧР совпадает с конечной целью организации в целом. Это обеспечение 

стабильного функционирования и устойчивого развития организации в долгосрочной 

перспективе. Непосредственной целью управления ЧР является обеспечение предприятия 

необходимым персоналом, создание сплоченного эффективно работающего коллектива, 

способного достичь запланированных целей 
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HƏYATIN UZUNMÜDDƏTLİ SIĞORTASI ÜZRƏ NETTO-DƏRƏCƏNİN MƏNTİQİ 

FORMULA ƏSASINDA HESABLANMASI METODİKASI 

Binnətov A.C.,  Allahverdiyev A.E. 

 

THE METHOD OF CALCULATION BASED ON LOGICAL FORMULA OF THE NET 

RATEON LONG-TERM LIFE INSURANCE 

Binnatov A.C.,  Allahverdiyev A.E. 

 

Abstract. Currently, in our country  life insurance sectors does not develop extensive than other 

elements of the insurance infrastructure. For this reason economic necessity organize elements of the 

infrastructure. Properly and on the basis of international experience in the insurance industry by 

promoting the development of the country and the strengthening of social protection of the 

population, but also allows the formation of a competitive insurance market. Term life insurance is 

important to establish the right  insurance rates. This article researches the establishment of the 

methodology of long-term life insurance rates.  

Keywords: liteterm insurauce, the average duration of lite, the termn one – time insurance, section 

premium insurance, net degrees. 

 

Abstrakt. Hal-hazırda respublikamızda həyatın uzunmüddətli sığortası digər sığorta sahələrinə 

nisbətən geniş inkişaf etməmişdir.Bu sahəyə xidmət göstərəcək infrastruktur elementlərinin ninkişaf 

etdirilməsinə iqtisadi zərurət yaranmışdır.Bu xidməyin düzgün və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

təşkil olunması sığorta sektorunun daha sürətli inkişafına şərait yaratmaqla həm ölkə əhalisinin sosial 

müdafiəsinin güclənməsinin, həm də rəqabətli sığorta bazarının formalaşmasına imkan verir. 

Həyatın uzunmüddətli sığortasının düzgün təşkil olunması üçün sığorta tariflərinin düzgün 

qurulması vacibdir.Məqalədə həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə sığorta tariflərinin qurulması 

metodikasına baxılmışdır. 

 Açar sözlər: Həyatın uzunmüddətli sığortası, həyatın orta davametmə müddəti, birdəfəlik sığorta 

mükafatı, hissə - hissə sığorta mükafatı, netto dərəcə . 

http://www.grandars.ru/
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Giriş: Həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə netto dərəcənin formalaşması sığorta sahələri üzrə 

xarakterik olan 2 əsas prinsipə və 3 spesifik yanaşmaya görə müəyyən edir. Aktuar hesablamaların 

modeli həyatın orta davametmə müddəti, nəslin dəyişməsi, hər hansı yaşda olan şəxslərin yaşa və 

cinsə görə (kişi və qadın)  verilmiş demoqrafik statistikaya əsasən sığorta hadisəsinin baş vermə 

ehtimalını həmçinin sığorta iştirakçılarının ekvivalent malyyə öhdəliklərinin təyin edilməsini 

nəzərdə tutur, sonuncu ssuda faiz normasını,sığorta müddətinin təyin edilməsi üçün optimal vaxt 

intervalının seçilməsini və uyğun olaraq diskontlaşdırma dərəcəsinin təyin edilməsini xarakterizə 

edir. İlkin informasiya və məlumat bazaları demoqrafik statistikanın göstəricilərinin etibarlılığına 

xidmət edir. Bu məlumatlar əhalinin siyahıya alınması zamanı rəsmiləşdirilmiş sənədlərdən və ya 

sığorta bazarında uzun müddət fəaliyyət göstərmiş sığorta şirkətlərinin göstəricilərindən götürülür.  

Sığortanın uzunmüddətli növləri üzrə aktuar hesablamalar sığortaçının maliyyə öhdəliklərinin 

müxtəlif sxemini və netto dərəcənin onlarla şərtləndirilmiş variantını təxmin edir.  Sığorta 

mükafatının verilməsi 2 üsulla həyata keçirilir: 

1. Bir dəfəlik ödəmə, yəni sığorta müqaviləsi bağlanan zaman ödəniş bir dəfə edilir.  

2. Hissə-hissə ödəmə, yəni müqavilə qüvvədə olan müddətdə sığorta haqqı ödənişi dövrü 

olaraq hissə-hissə ödənilir.  

Bir dəfəlik ödənən sığorta mükafatı- sığortanın qüvvədə olduğu müddət ərzində yalnız bir dəfə 

müqavilə bağlanan zaman ödənilir. Sığortalı sığortaçı qarşısında bütün öhdəliklərini bir dəfə ödəyir 

və müqavilə sonradan sığorta haqqı ödəmədən davam edir.  

Hissə-hissə və ya illik sığorta mükafatı- müqavilə üzrə sığortalının öhdəliyi illik, dövrü olaraq 

hissə-hissə yerinə yetirilir. Hissə-hissə ödəmə sığortalının maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq  illik, 

yarımillik, hər rübdə, hər ayda ödənilə bilər. 

Birdəfəlik və ya hissə-hissə ödəmələr aktuar hesablamlarda nəzərə alınır, buna uyğun olaraq netto-

dərəcə, brutto dərəcə və sığorta mükafatı hesablanır. Həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə birdəfəlik 

və illik brutto dərəcə sığortaçının tarif siyasətinə əsasən və hər yaş qrupu üzrə ölüm hadisələrinin 

tezliyindən, sığorta fondunun ölçüsündən, konkret yaş (nəsil) üzrə müəyyən müddətə qədər sağ 

qalma dərəcəsindən və uyğun olaraq sığorta ödənişlərindən asılı olaraq məntiqi formula əsasında 

həyata keçirilir.  

Müəyyən yaşa qədər yaşama hadisəsindən sığorta üzrə sığorta tarifinin təyini. 

Məlum olduğu kimi sığortaçı ilə sığortalı arasındakı qarşılıqlı maliyyə ekvivalentliliyi prinsipi 

onların maliyyə öhdəliklərinin bərabərləşdirilməsini ifadə edir. Sığortaçı sığorta fondunu bütün 

sığorta hadisələri üzrə sığorta təminatının verilməsi üçün lazım olan dərəcədə formalaşdırır.{3} 

Sığorta fondunda bu ödənişlər üçün sığorta mükafatı formasında sığorta öhdəliyi güman edilən 

sığorta ödənişi həcmində müəyyən edilir. Belə ki , sığorta ödənişi sığorta haqqına uyğun gəlir:  

 

Sığorta mükafatı sığorta xidmətlərinin vahidinə görə hesablamalarda brutto dərəcə kimi təqdim 

olunur ki, burada əsas hissəni netto dərəcə təşkil edir (90%-ə qədər) Sığortaçının qarşısında duran 

əsas məsələ sığorta fondunun formalaşdırılması üçün netto dərəcənin düzgün qurulmasından 

ibarətdir. 

Bunun üçün konkret rəqəmlər verilmiş nümunədə aşağıdakı məntiqi fikirlər qəbul edilir. Aşağıdakı 

nümunəyə baxaq: 

Fərz edək ki, 40 yaşlı şəxs 5 il müddətinə yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə müqavilə bağlayır. 

Sığorta məbləği 100 manatdır.      x=40                               n=5                                      S=100 manat 
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İllik gəlir norması - i=10%-dir. . Sığortanın uzunmüddətli olması sığorta ehtiyatının investisiyaya 

yönəldilməsinə şərait yaradır ki, bu da sığortaçıya ildə 10% gəlir gətirir. Həmin gəlir hesabına 

sığortaçı netto dərəcəni və uyğun olaraq sığorta tarifini aşağı sala bilir. Sığortalanan zaman 40 yaşlı 

şəxs 5 ildən sonra üçün təyin edilmiş məbləği sığortaçıya ödəməlidir. Sığorta ödənişinin məbləği 

ölüm cədvəlinə əsasən müəyyən edilir. Yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə sığorta ödənişi həmin 

müddətin sonuna qədər sağ qalanlara verildiyi üçün həmin müddətin sonunda sağ qalanların sayını 

ölüm cədvəlindən tapırıq. 40 yaşında olanların sayı  45 yaşa qədər sağ 

qalanların sayı  Bu sığorta ödənişi veriləcək sığortalıların sayıdır. 

Hər sığorta müqaviləsi üzrə sığorta məbləği şərti olaraq100 manat (S=100) təşkil edir. Sığorta 

fondu (SF) ödəniş veriləcək şəxslərin sığorta məbləğinə hasili kimi hesablanır.  

 

 
Həmin məbləği sığortaçı  sığorta müddətinin sonu üçün yaratmalıdır. Sığorta ehtiyyatları 

investisiyaya yönəldildiyi üçün həmin məbləğ hər  il 10% gəlir gətirir. Buna görə sığorta fondu 

mürəkkəb faiz düstuna əsasən azaldılır. Sığorta fondunun sığortanın əvvəlinə olan məbləği (müasir 

sığorta fondu) diskont vuruğunun köməyi ilə hesablanır.{4} i=10% üçün diskont vuruğu aşağıdakı 

kimidir:  

 
n=5 il üçün  

 
Sığortanın əvvəlinə olan fond belə hesablanır : 

 

 
Bu məbləğ sığortalılardan yığılmalıdır. Buradan bir sığortalının ödəyəcəyi məbləğ belə hesablanır 

və bunu Tn ilə işarə edək. 

        
Bu bir nəfər üçün yaradılan sığorta fondudur. Burada hər bir sığortalının ödədiyi məbləğin sığorta 

təminatında nisbətən aşağı göstərici olması sığortanın səmərəliliyini əks etdirir.  

Deməli yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə n il müddətinə sığorta olunmuş x yaşlı şəxs üçün netto 

dərəcə aşağıdakı məntiqi formula əsasında ifadə olunur. {1} 

 

Burada -  yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə n il müddətinə sığortalanmış x yaşlı şəxs 

üçün birdəfəlik netto dərəcə 

- müqavilə bağlayan zaman x yaşında olanların sayı. 

- sığorta müddətinin sonuna qədər sağ qalanların sayı. 

- diskontlaşdırıcı vuruq. 
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 sığorta müddətidir. 

100 man -  aktuar hesablamalarda xüsusi qəbul edilmiş sığorta məbləğinin ölçü vahididir. 

Bu formula sığorta riskinin qiymətinin hesablanmasının əsas metodikasıdır. 

Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı - müəyyən olunmuş yaşa qədər sağ qalma ehtimalı 

aşağıdakı düsturla müəyyən edilir. 

 * k                

Sınaq əmsalı (k) 1-ə bərabər götürülür. Burada orta sığorta ödənişinin orta sığorta məbləğinə nisbəti 

o şərtlə vahidə bərabər götürülür ki, müqavilədə göstərilən sığorta məbləği sığorta təminatına uyğun 

gəlir. Öhdəliyə qəbul edilmiş sığorta riskinin qiymətinin ümumi formulası və netto dərəcəsinin 

sistem şəklində əks olunması aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. 

Yaşamaq hadisəsi üzrə netto dərəcənin hesablanmasına metodik yanaşma belədir ki, həyatın 

uzunmüddətli sığortasının digər növləri kimi burada da diskont vuruğu qəbul edilir və bu müvafiq 

olaraq aktuar hesablamaların xüsusiyyətlərindən birini özündə əks etdirir. 

Yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə birdəfəlik netto dərəcənin məntiqi formulada hesablanması 

zamanı  aşağıdakı amillər netto dərəcənin qurulmasına təsir edir.  

 Sığortanın müddəti. Sığortanın müddətinin çox olması netto dərəcənin aşağı salınmasına 

imkan verir. Sığorta müddəti çox olduqda investisiyadan gələn gəlir çox olur. Bu da sığorta fonduna 

daha çox vəsait toplanmasına səbəb olur.Eyni zamanda sığorta müddətinin sonuna qədər sağ 

qalanların sayı azalır ki, sığortaçı ödənişi az edir.  

Sığorta müddəti az olduqda investisiyadan gələn gəlir az olur və sağ qalanların sayı çox olur. 

Uyğun olaraq sığorta ödənişi verilənlərin sayıda çox olur. Bu netto dərəcənin yüksəlməsinə səbəb 

olur.  

 Sığortalının yaşı. Sığortalının yaşı nə qədər az olarsa sığorta müddətinin sonuna sağ 

qalanların sayı o qədər çox olar. Yaşı az olan şəxslərin sağ qalma ehtimalı daha çoxdur və sığortaçı 

çox sayda şəxsə sığorta ödənişi verir. Bu netto dərəcənin yüksəlməsinə səbəb olur. Sığortalının yaşı 

çox olduqda bu halda sığorta müddətinin sonuna qədər sağ qalanların sayı az olur və sığortaçı az 

sayda sığortalıya ödəniş verir.  Bu netto dərəcənin aşağı salınmasına imkan verir.  

 İnvestisiyaya yönəldilən məbləğin illik gəlir norması. İllik gəlir norması çox olarsa bu netto 

dərəcinin aşağı olmasına imkan verir. Əksinə illik gəlir norması aşağı olduqda netto dərəcə yüksəlir.  

Ölüm hadisəsindən üzrə sığorta tarifinin məntiqi formula əsasında hesablanması 

Ölüm hadisəsindən sığorta üzrə birdəfəlik netto dərəcənin hesablanması sığorta tarifinin 

qurulmasının aşağıdakı prinsiplərinə əsaslanır. 

 Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı 

 Sığortalı ilə sığortaçı arasında qarşılıqlı maliyyə ekvivalentliliyi. 

Ölüm hadisəsindən sığorta üzrə birdəfəlik netto dərəcnin hesablanması aşağıda verilmiş konkret 

rəqəmlərə əsasən hesablanaraq buradan alınan nəticəyə və məntiqi fikirlərə əsasən xarakterizə 

olunur. Həmin nümunəni nəzərdən keçirək. 

40 yaşlı şəxs ölüm hadisəsindən sığorta üzrə 5 illik sığorta müqaviləsi bağlayır. Sığorta təminatı 

100 man sığorta məbləği ölçüsündə götürülür. Əvvəlki mövzuda yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə 

nümunədə illik gəlirlilik norması 10% götürmüşük. Burada da illik gəlirlilik normasını 10% 

(i=10%) götürürük və bu uyğun olaraq diskontlaşdırıcı vuruqda əks olunur. 
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Cədvəl 1. Ölüm hadisəsi üzrə netto dərəcənin hesablanması üçün ilkin verilənlər 

Sığortalının 

yaşı - x 

x yaşında 

olanların sayı - lx 

x yaşından x+1 yaşında 

keçəndə ölənlərin sayı 

i=10% üçün 

diskontlaşdırıcı vuruq 

40 93694 231 0,909 

41 93463 265 0,833 

42 93198 312 0,769 

43 92886 295 0,714 

44 92591 317 0,666 

45 92274 338 0,625 

 

Bildiyimiz kimi yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə sığorta ödənişi yalnız bir dəfə sığorta müddəti 

başa çatdıqda daha doğrusu sığortalı müəyyən olunmuş yaşa qədər sağ qaldıqda verilir. Lakin ölüm 

hadisəsindən sığorta üzrə sığorta ödənişinin verilməsi fərqlidir. 40 yaşlı şəxs 5 il müddətinə sığorta 

olunubsa sığortaçı hər il baş verən hadisəyə görə müəyyən olunmuş məbləğdə sığorta ödənişi verir. 

Sığorta ödənişi verilənlərin sayı ölüm cədvəlinə əsasən sığorta müddəti ərzində hər il ölənlərin 

sayına əsasən hesablanır. 5 il ərzində ölənlərin sayı 1420 nəfər (231+265+312+295+317) təşkil edir. 

Bu sığorta ödənişi verilənlərin sayıdır. Hər müqavilə üzrə sığorta məbləği 100man (S=100) təşkil 

edir. Sığorta fondu sığorta məbləğinin hər il ödəniş verilən sığortalının sayına hasili kimi təyin 

olunur.    

 
  Sığorta fondunun sığortanın əvvəlinə hər il mürəkkəb fazi düsturuna əsasən 10% artım hesabına 

nəzərən azaldılaraq sığorta fondunun müasir dəyəri hesablanır. Müasir dəyər diskont vuruğunun 

köməyi ilə hesablanır. Sığorta müddəti ərzində hər il ölənlərin sayı ölüm cədvəlindən götürülür, 

uyğun diskont vuruğuna vurulur, alınmış illik məbləğ cəmlənərək müasir sığorta fondunu təşkil 

edir.  

 
Bu məbləği sığorta müqaviləsi bağlanan zaman sığortalıların hamısından yığmaq lazımdır. Hər bir 

sığortalı üçün yaradılan sığorta fondu aşağıdakı kimi hesablanır. 

 

=93694 nəfər 40 yaşında olanların sayıdır. 

 
Qeyd etdiyimiz kimi sığorta məbləği 100 manat təşkil edir, onun müasir dəyəri 1,2 manatdır. Ölüm 

hadisəsi zamanı sığortaçı həm illik gəlir normasına, həm də həmin müddətin sonuna qədər sağ 

qalanların hesabına həmin məbləği ödəyə bilir. 

Bu ardıcıl hesablamaların ümumiləşdirilməsi nəticəsində ölüm hadisəsindən sığorta üzrə birdəfəlik 

netto dərəcə ağaşıdakı formulada verilir. 

 

- ölüm hadisəsi üzrə n il müddətinə sığorta olunmuş x yaşlı şəxs üçün birdəfəlik netto dərəcə 

,   - sığortanın hər ili ərzində müqavilə bağlayanların sayı. 

...  – sığorta illəri üzrə diskont vuruğu  

 – aktuar hesablamalarda şərti qəbul edilmiş sığorta məbləğidir. 

Bu formula sığorta riskinin qiymətinin hesablanmasının əsas metodikasından biridir. Sığorta 

hadisəsinin baş verməsi ehtimalı- növbəti ilə keçmə müddətində ölmə ehtimalı aşağıdakı kimi əks 
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olunur:          

     

Ölüm hadisəsindən sığorta üzrə birdəfəlik netto dərəcə məntiqi formula əsasında hesablanarkən 

aşağıdakı amillərin təsiri onun dərəcəsinə təsir edir. 

- Sığorta müddəti. Sığorta müddəti çox olduqda sığorta ehtiyatlarının investisiyaya yönəldilməsi 

müddəti çox olmasına baxmayaraq, həmin müddət ərzində ölənlərin və uyğun olaraq sığorta ödənişi 

verilən sığortalıların sayı çox olur ki, bu da sığorta tarifinə təsir edir. Yəni sığorta tarifi nisbətən 

yüksək olur. Əksinə sığorta müddəti az olduqda həmin müddət ərzində ölənlərin sayı az olur və 

uyğun olaraq sığorta ödənişi də az verilir. Bu halda sığorta tarifi nisbətən az olur. Bu eyni zamanda 

yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə netto dərəcə əksini təşkil edir.  Sığorta müddətinin çox olması 

yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə netto dərəcəni aşağı, ölüm hadisəsindən sığorta üzrə netto 

dərəcənin yuxarı olmasına səbəb olur. 

-Sığortalının yaşı. Sığortalının yaşı nə qədər az olarsa ondan onun ölmə ehtimalı az olur, uyğun 

olaraq ölənlərin sayı və ödəniş verilənlərin sayı az olur. Bu sığorta tarifini aşağı salmağa imkan 

verir. Sığortalının yaşı çox olduqda isə əksinə ölmə ehtimalı çox olur. Uyğun olaraq ölənlərin sayı 

və ödəniş verilənlərin sayı çox olur. Bu halda sığorta tarifi nisbətən yüksək olur. 

-İllik gəlir norması. İnvestisiyaya yönəldilən maliyyə vəsaitlərindən gələn gəlirin faiz dərəcəsi nə 

qədər çox olarsa bu netto dərəcənin aşağı düşməsinə səbəb olur və əksinə olaraq faiz dərəcəsi aşağı 

olduqda tarif dərəcəsi yüksək olur. 

 Nəticə:  

Məqalədə həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə sığorta tariflərinin hesablanması     mexaniziminin 

nəzəri əsaslarını, müxtəlif kousepsiyaların müqayisəli təhlilini, siğorta sitemində idarəetmə 

faktorunu, araşdıraraq aşağıdakı nəticəni əldə etdik. 

-Həyatın uzunmüddətli sığortası, üzrə sığorta tarifini hesablayarkən sığortalı ilə sığortaçının 

qarşılıqlı maliyyə ekvivalentliliyinin təmin olunması sığortanın maliyyə dayanıqlığının təməlini 

təşkil edir. 

-Həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının investisiyaya yonəldirilməsi sığorta 

tariflərinin aşağı salınmasına imkan və şərait yaradır. 

-Həyatın uzunmüddətli sığortasi üzrə sığortanın müddəti, sığortalının yaşı və investisiyaya 

yönəldilən illik gəlir normasının netto dərəcəyə təsirinin düzgüz araşdırılması sığorta tarifinin 

qurulmasına imkan verilir. 

-Sığorta müddətinin çox olması və investisiyaya yönəldilən məbləğdən gələn illik gəlir normasının 

yüksək olması həm sığorta tarifinin aşağı salınmasına həm də rəqabətli sığortanın formalaşmasına 

imkan verir.  
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ТРАНСПОРТ АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ганиев  Х.И. 

 

TRANSPORT OF AERBAIJAN IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF WORLD 

ECONOMY 

Ganiyev H.I. 

 

Abstract. A number of theoretical and conceptual as well as practical issues on problems of 

characteristics of formation and development of transportation segments of the services market on 

regular basis were covered by world-famous experts and scientists of international institutions, as 

well as different field experts in local and foreign press. Main aims of this article are: study of 

objective conditions of transportation processes in the country, study of current tendencies on 

transport types of separate transportation routes on various fields and putting forward suggestions 

for solution of the problems connected with them. 

Keywords: transport, transportation, international relation, trade relations, development, 

Azerbaijan, projects 

 

Abstrakt. Nəqliyyat seqmentləri üzrə xidmətlər bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişafı 

problemləri haqqında bir sıra mühüm nəzəri-konseptual və praktiki məsələlər dünyanın məşhur 

alimləri və beynəlxalq nəqliyyat təsisatlarının ekspertləri, eləcə də yerli və xarici dövri mətbuatda 

çoxsaylı sahəvi mütəxəssislər tərəfindən müntəzəm olaraq işıqlandırılmışdır. Məqalənin əsas 

məqsədi ölkəmizdə nəqliyyat təsərrüfatı proseslərinin obyektiv şərtlərinin transformasiyası və 

sərbəst bazar münasibətlərinin formalaşması şəraitində ölkədəki mövcud vəziyyət nəzərə 

alınmaqla, nəqliyyat növləri üzrə konyunktur tendensiyaların araşdırılması, ayrı-ayrı nəqliyyat 

sahələri üzrə inkişaf perspektivlərinin və yollarının müzakirəsi və bu istiqamətdə təkliflər irəli 

sürməkdir. 

Açar sözlər: nəqliyyat, daşımalar, beynəlxalq münasibətlər, ticarət, əlaqələr, inkişaf, Azərbaycan, 

layihələr 

Испокон веков транспорт является неотъемлемой частью развития экономики стран. 

Транспортная сеть, есть и остается важным показателем экономического благополучия 

страны и все государства стараются улучшить ее. В современном мире развитие мирового 

транспорта находится в тесной зависимости от основных глобальных изменений 

общеэкономического развития, а именно: динамики мирового валового внутреннего 

продукта, мировой торговли товарами, изменений в региональной и товарной структуре 

мировой торговли, развития мирового рынка туристических услуг, роста интенсивности 

внутри региональной торговли в рамках существующих интеграционных процессов. 

Глобализация отношений определяет возрастание роли и значения транспортных 

систем стран и регионов в мировом хозяйстве. Особенности развития мировой 

транспортной системы позволяют установить тенденции и закономерности развития 

mailto:arif0105@mail.ru
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мировой транспортной системы: активное развитие интеграционных и глобализационных 

процессов в отрасли, организационной основой которых является развитие 

мультимодальных перевозок, контейнеризация, создание корпораций, картелей, 

стратегических альянсов, объединяющих перевозчиков, производителей транспортных 

средств, предприятия инфраструктуры и т.п. 

В настоящее время в транспортной отрасли работает более 100 миллионов человек, а 

общая протяженность путей более 35 миллионов километров. Каждый год в мире 

перевозится более триллиона пассажиров и 100 миллиардов грузов, где развитые страны 

мира контролируют 70% рынка международных грузовых перевозок. Транспортные 

системы развивающихся стран обслуживают 20% мирового грузооборота, владельцами 

которого являются Китай и Южная Корея. На транспортные системы стран Восточной 

Европы и СНГ приходится лишь 10% мирового грузооборота. 

 
Таблица №1 Основные социально - экономические показатели, показатели (по сравнению с предыдущим 

годом, в процентах) по данным Госстата АР [2] 

 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП 126,4 134,5 125,0 110,8  109,3 105,0 100,1 102,2 105,8 102,8 101,1 

Промышленные  

товары 
133,5 136,6 124,0 106,0  108,6 102,6  95,0 97,7 101,8  99,3 102,4 

Сельхоз.  

продукция 
107,5 100,9 104,0 106,1  103,5 97,8 105,8 106,6 104,9  97,4 106,6 

Капитал  117,2 108,1 119,8 131,8  81,6 121,2 127,3 118,5 115,1  98,3  88,9 

Грузовые  

перевозки 
109,4 113,5 115,1 109,3  104,0 103,2 103,6 103,6 103,4 101,9 100,2 

Пассажирские  

перевозки в  

транспортном  

секторе 

104,8 106,3 108,0 108,2  106,9 104,5 107,5 108,4 108,0 104,7 103,5 

Оборот розничной  

торговли из  
всех источников 

113,0 113,2 114,9 115,5  108,7 108,8 110,2 109,6 109,9 110,0 110,9 

Оборот  

общественного  

питания 

126,1 128,3  135,7 134,9 117,1 116,3 122,6 118,8 116,0 118,2 114,0 

Объем платных  

услуг населению  

(всего) 

126,1 142,1  133,8 129,7 112,5 110,8 107,8 108,0 108,2 107,2 105,1 

Среднемесячная  

заработная  

плата 

124,3 120,6  144,8 127,2 108,6 111,2 109,9 109,4 106,7 104,6 104,9 

Доходы  

населения 
122,3 126,5  142,7 142,4 109,0 113,3 119,2 113,9 108,0 105,1 105,7 

Расходы  

населения 
117,3 126,1  137,1 141,3 109,6 110,5 115,2 110,7 114,1 109,9 114,0 

Реальные  

денежные 

доходы  
населения 

112,6 115,5  122,6 120,2 109,6 108,1 110,5 113,1 104,7 103,7 101,5 

Индекс потреб. 

цен 
109,6 108,3  116,7 120,8 101,5 105,7 107,9 101,1 102,4 101,4 104,0 

Индекс цен  

производителей 

промышленной  

продукции  

117,3 110,1  117,7 123,4  80,6 130,5 133,5 104,5  96,1  94,9  69,4 
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Для Азербайджана транспортная отрасль имеет исключительно важное значение как 

для развития экономики, так и развития внешнеэкономических связей. [1] Кроме того, с 

одной стороны, транспорт — это ключевой инфраструктурный компонент внешней 

торговли, а с другой — большая и растущая статья торговли услугами, которая гарантирует 

более 23% всего внешнеторгового оборота страны в сфере услуг.  

 

Таблица №2. Структура грузооборота по видам транспортировки Азербайджана 

 в 1990-2015 гг. по данным Госстата АР [2] 

 

 
 

Показатели на конец 2015 г. показывают, что существующая динамика грузоперевозок 

в Азербайджане четко отображает стагнацию в экономике страны, однако не несет 

существенных потерь для транспортной системы и не имеет драматического характера 

(табл. №1). Всему этому виною, является общий спад экономики в странах СНГ из-за 

мирового нефтяного кризиса. Сдача в эксплуатацию нового международного морского 

порта в поселке Алят-Гарадагского района Баку будет способствовать оживлению этих 

показателей. Реализация I фазы проекта полностью завершится в 2017 году, после чего порт 

сможет принимать суда типа «Ро-Ро» без перевалки грузов в старом Бакинском порту.  

В Азербайджане по тоннажу перевозимых грузов с большим отрывом лидирует 

трубопроводный на который приходится 72.8% всех перевезенных грузов. В тройку входят 

автомобильный (16.7%) и железнодорожный (6,7%) виды транспорта (табл.№2).  

Структура грузооборота за последние 8 лет довольно устойчива. Трубопроводный 

транспорт сохраняет лидирующую позицию еще с начала 2006-го года, что объясняется 

запуском в эксплуатацию нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». Автотранспорт, 

благодаря огромным показателям тоннажа и разнородную структуру, остается 

преимущественным транспортом ближнего действия со средним грузооборотом. 

Железнодорожный транспорт в начале 1990-х гг. занимал лидирующую позицию в 

транспортном секторе экономике страны, но в последующие годы начал терять свое 

преимущество (табл.№3). 

Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» – это проект, имеющий стратегическое значение, 

который восстановит бывалый приоритет страны в железнодорожных перевозках. В 

результате функционирования железной дороги на начальном этапе будет осуществлена 

перевозка, как минимум, 10 миллионов тонн грузов и в последующие годы эта цифра еще 

больше возрастет [4]. Остальные виды транспорта по существу на данный момент играют 

роль дополнительных (вспомогательных) средств транспортировки: внутренний, морской и 

воздушный. Если учесть все вышеописанное, то конечно же, есть большая потребность в 

современном морском порте. В поселке Алят успешно продолжается строительство самого 
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большого и современного на Каспии Международного морского и торгово-портового 

комплекса. Новый морской порт будет способствовать бесперебойному передвижению 

грузов в страны азиатского региона, в частности Туркменистана и Казахстана.  

 

Таблица №3. Структура грузооборота Азербайджана в 1990-2015 гг. по данным Госстата АР [2] 

 

 
 

Значимость нефти в каждом секторе экономики страны велика, в частности она 

оказывает большое влияние на транспортный сектор Азербайджана в виде трубопроводного 

транспорта. 

 

 
 

Диаграмма №1 Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), млрд. т-км   

по данным Меж Госстата СНГ [3] 

 

Для прояснения всего вышеописанного обратим внимание на диаграмму, где мы 

наглядно можем увидеть грузооборот предприятий без учета трубопроводного транспорта. 

“Линия тренда” (▪▪▪▪), показывает, что годовые показатели не сильно отдалены от нее. 

Соответственно, можно с уверенностью сказать, что динамика развития транспортной 

экономики Азербайджана имеет положительное сальдо. 

http://www.cisstat.com/rus/dinamika/09-gruz/azer-gruz.xls


İqtisadiyyat                                                                                                                  Elmi əsərlər, N1, 2017 

 
 

116 

Заключение. В мировой транспортной системе продолжат наблюдаться положительные 

динамические изменения: 

- рост грузооборота и пассажирооборота мирового транспорта; 

- сокращение транспортоемкости мировой экономики; 

- модернизация и рост мировой транспортной сети; 

- стандартизация условий транспортировки; 

- развитие процессов глобализации транспортной отрасли; 

- рост взаимодействия национальных транспортных систем в рамках регионов; 

- рост роли межконтинентальных транспортных коммуникаций. 

При этом надо признать, что присутствуют и негативные тенденции: рост транспортной 

аварийности, вредного воздействия на окружающую среду, сохранение диспропорций 

между основными видами внутреннего наземного транспорта и перегруженность 

транспортной сети. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRINDƏ STRATEGİYA VƏ TAKTİKANIN 

SEÇİLMƏSİNDƏ ANTİBÖHRANLI İDARƏETMƏ METODLARI 

Həsənov  H.K. 

 

ANTI-CRISIS METHODS OF MANAGMENT AT THE COICE OF STRATEGY AND 

TACTICS IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Hasanov H.K. 

 

Abstract. In article is investigate concepts of an economic crisis, the objective and subjective 

reasons of its emergence are considered, questions of direct influence of internal and external 

factors on enterprise activity. Consider the role and efficiency of anti-recessionary strategy and 

tactics in the solution of questions of crisis management. 

Investigated  the questions of realization of the events held in three stages, in the course of strategic 

planning of crisis management. Listed the actions the enterprises directed on a survival in the 

conditions of an economic crisis, and also need of realization of existing strategy and tactics locates. 

http://www.stat.gov.az/
http://www.cisstat.com/
mailto:khanlar.ganiyev@gmail.com
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Especially underlined the requirements imposed to the managers, responsible persons in their 

purposeful activity in the course of realization of the correct and faultless anti-recessionary strategy 

and tactics. Emphasizes the need of realization, at high level, strategic change at the enterprises.  

Keywords: crisis management, critical, cyclic modernization, structural changes, strategy, tactics, 

management. 

 

Abstrakt. Məqalədə iqtisadi böhran anlayışı, onun yaranmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri, 

müəssisənin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərən daxili və xarici mühit amilləri ilə bağlı məsələlər 

şərh olunur. İdarəetmədə böhranın aradan qaldırılmasında antiböhranlı strategiya və taktikanın 

mühüm rolu və səmərəsindən bəhs olunur. Antiböhranlı idarəetmədə strateji planlaşdırma 

prosesində üç mərhələ üzrə həyata keçirilən tədbirlər diqqət mərkəzinə çəkilir. Müəssisənin iqtisadi 

böhrandan xilası məqsədi ilə görülən taktiki (operativ) tədbirlər sadalanır, eləcə də mövcud 

strategiya və taktikanın üzvü surətdə həyata keçirilməsinin zəruriliyi aydınlaşdırılır. Antiböhranlı 

strategiya və taktikanın dürüst və nöqsansız tətbiqi prosesində menecerlərin, məsul şəxslərin 

məqsədyönlü fəaliyyəti, onların qarşısına qoyulan tələblər xüsusi qeyd edilir. Müəssisələrdə tələb 

olunan strateji dəyişikliklərin yüksək səviyyədə reallaşdırılmasının mühüm şərt olduğu vurğulanır.  

Açar sözlər: antiböhranlı idarəetmə, kritik, tsiklik modernləşmə, strukrtur dəyişmələri, strategiya, 

taktika, menecment. 

 

 Giriş: Bəziləri hesab edir ki, böhran anlayışı yalnız makroiqtisadi inkişaf proseslərinə aid 

edilə bilər. Müəssisə səviyyəsində isə idarəetmədə qeyri – professionallıq  və ya səhvlərdən irəli 

gələn kəskin problemlər ola bilər. Guya bu problemlər obyektiv səbəblərdən yaranmır və böhranlı 

inkişafla da bağlı deyildir. Əgər bu yanaşmadan müəssisənin idarə edilməsinə baxsaq, onda 

müəssisənin inkişaf strategiyasının hazırlanmasında risk imkanlarını nəzərə almağa ehtiyac yoxdur. 

Fikrimizcə, belə yanaşma kifayət qədər neqativ nəticələrə səbəb ola bilər. Başqa sözlə, həqiqətən 

böhranlar qanunauyğundursa, onda müəssisənin strategiyasının bu cür qurulması reallığı nə 

dərəcədə əks etdirə bilər? 

Əsas hissə: Müəssisə fəaliyyətində böhran anlayışı, risk anlayışı ilə sıx bağlı olub, bu və ya 

digər səviyyədə istənilən idarəetmə qərarının işlənməsi metodologiyasına təsir edir. Deməli, 

idarəetmə zamanı böhran halının mümkünlüyünün nəzərə alınmaması nəinki böhranın baş 

verməsini gözlənilməz edəcək, həmçinin müəssisə fəaliyyətində digər səhvlərə yol açacaqdır. 

Təcrübə göstərir ki, böhranlar yalnız fəaliyyət və inkişafda əkslikləri göstərməyib, həm də fəaliyyət 

prosesinin özündə də yarana bilər (işçi heyətinin ixtisas dərəcəsi, tətbiq edilən texnikanın səviyyəsi, 

həmçinin dəqiq texnologiyalar və onların istismar  şəraiti arasındakı uyğunsuzluqlar və s.) [1]. 

 Böhran nədir? – O, ətraf mühitdə müəssisə (firma) fəaliyyətinə təhlükə yaradan əksliklərin 

kəskinləşməsidir. Böhran obyektiv səbəblərdən: tsiklik modernləşmə və struktur dəyişmələri ilə 

bağlı; subyektiv səbəblərdən: iqlim xüsusiyyətlərindən irəli gələn təbiət hadisələri, idarəetmədəki 

nəzarətsizlik, özbaşınalıq və digər səhvlərdən baş verə bilər.  

 Əgər böhranı bu cür qəbul etsək, onda demək olar ki, böhran təhlükəsi hər zaman 

mövcuddur. Odur ki, böhranı əvvəlcədən görmək və proqnozlaşdırmaq, onun yarada biləcəyi 

təhlükələrə qarşı müəssisə fəaliyyətində müəyyən strategiya və taktikadan istifadə etmək lazımdır.  

 Böhran, həmçinin daxili və xarici səbəblərdən də baş verə bilər. Böhran anlayışında xüsusi 

əhəmiyyətli məsələlərdən biri də yalnız səbəblərin deyil, həm də nəticələrin öyrənilməsidir. 

 Müasir şəraitdə hər bir sənaye müəssisəsi daima onu əhatə edən mürəkkəb mühitlə qarşılıqlı 

əlaqədə fəaliyyət göstərir. Müəssisəni əhatə edən xarici mühit heç vaxt sabit deyildir ki, bu da onun 

daimi inkişafda olmasından, mürəkkəbliyindən, qeyri-müəyyənliyindən və xarici mühit amillərinin 
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bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olması səbəbindən yaranır. Şəraitdən asılı olaraq, xarici mühitin birbaşa 

və dolayı təsirinin hər bir amili və ya onların kombinasiyası müəssisənin böhranlı vəziyyətə 

düşməsinin əsasını qoya bilər [1]. 

 Müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən xarici amillərə istehlakçının tələbatlarının ölçüsü və 

strukturu, sifarişçilərin alıcılıq qabiliyyəti, siyasi sabitlik və daxili siyasətin məqsədyönlülüyü, 

məhsul istehsalı prosesinin və onun rəqabət qabiliyyətinin tərkibini müəyyən edən elm və 

texnikanın inkişafı, beynəlxalq rəqabət, bu və ya digər məhsulların alınmasına müsbət və ya mənfi 

təsir edən vərdişlər və ehtiyacların yaranmasına şərait yaradan göstəricilər daxildir.  

 Sənaye müəssisəsində antiböhranlı idarəetmə obyektiv və subyektiv səbəblərdən yaranmış 

böhranlı vəziyyətdən müəssisənin daha az itkilərlə çıxması prosesini nəzərdə tutur və bu proses bir 

sıra məntiqi, səbə - nəticə, təşkilati və metodiki vasitələri birləşdirir. Buraya antiböranlı 

idarəetmənin iştirakçıları, məqsədlər və prinsiplər, müəssisə fəaliyyətinin müayinəsi 

(diaqnoztikası), sağlamlaşdırma, təşkilati quruluş, metodiki və institsional təminat, kadrlar və sosial 

müdafiə tədbirləri aid edilə bilər. 

 Sənaye müəssisələrində antiböhranlı idarəetmədən danışarkən ən əvvəl demək lazımdır ki, 

antiböhranlı idarəetmə sistemi yaranmış böhranın qarşısını almağa, bu təhlükəni aradan qaldırmağa, 

onun sənaye müəssisəsinin fəaliyyətinə göstərdiyi təsirləri yüngülləşdirmək məqsəd ilə həyata 

keçirilən idarəetmə sistemidir. Antiböhranlı idarəetmənin əsas məqsədi uzun müddət ərzində sənaye 

müəssisəsinin bazarda tarazlığını təmin etməkdən ibarətdir ki, bu da öz növbəsində məhsulların 

realizasiyası və əldə edilən gəlirlərin, müəssisənin maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsinə və 

perspektiv inkişafına müsbət təsirinə nail olmaqdan ibarətdir [2].  

 Idarəetmədə vacib şərtlərdən biri də onun predmetidir. Ümumi halda idarəetmə predmeti 

olaraq insan fəaliyyəti hesab edilsə də, bu fəaliyyət özü də bir çox probremlərlə əlaqədardır ki, onlar 

istənilən halda insan fəaliyyəti prosesi və ya bilavasitə fəaliyyət nəticəsində həll edilməlidir. 

 Istənilən idarəetmə bütün hallarda müəyyən mənada antiböhranlı xarakterli qəbul 

edilməlidir. Bu qaydanın qəbul edilməsi mənfi nəticələr yaratdığı halda, onun diqqətdə saxlanılması 

böhran şəraitinin daha ağrısız keçməsinə kömək edir [3]. 

 Antiböhranlı idarəetmənin əsas xüsusiyyətlərindən biri də formal və qeyri formal 

idarəetmənin uyğunlaşdırılmasıdır. Bu zaman həm də antiböhranlı idarəetmədə rasional 

strategiyanın qurulması, seçilməsi imkanları və perspektivləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu və ya 

digər strategiyanın seçilməsi böhranın xarakteri və dərinliyi ilə, eyni zamanda idarəetmə imkanları 

ilə müəyyən edilir .  

 Təsərrüfatçılığın müasir bazar formasında şərt rəqabət şəraiti bir çox sənaye müəssisələrini 

müflisləşməsinə və hətta ödəniş qabiliyyətsizliyinə səbəb olur. 

 Nə üçün uzun müddət istehsalla məşğul olan, normal fəaliyyət göstərən müəssisə böhrana 

düşür, ödəniş qabiliyyətini itirir? 

 Nəzəriyyənin göstərdiyi və təcrübədə təsdiq edildiyi kimi, müasir şəraitdə müəssisənin 

ödəniş qabiliyyətini itirməyinin əsas səbəbi, bazar situasiyasının inkişaf meyillərinə müəssisə 

strategiyasının uyğun qurulmamasıdır. Müəssisənin dəyişikliklərə hazırlaşa bilmədiyi istənilən 

vəziyyətini böhranlı adlandırmaq olar. Bu halların baş verməməsi üçün müəssisə iqtisadiyyatında 

baş verə biləcək böhranları vaxtında hiss etmək, maliyyə çatışmazlıqları və çətinliklərinin 

yaranmasına qədər lazımi tədbirlər kompleksini həyata keçirmək lazımdır [4].  

 Araşdırmalar sübut edir ki, sənaye müəssisəsinin böhrana düşməsində iki qrup səbəblər 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır:  

a) Xarici səbəblər. Bu səbəblər müəssisədən asılı deyil və ya müəssisə onlara çox cüzi təsir 

göstərə bilir; 
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b) Daxili səbəblər. Bu səbəblər əsasən müəssisənin öz fəaliyyəti nəticəsində yaranır.   

 Tədqiqatlar göstərir ki, daxili səbəblər  xarici səbəbləri əksər hallarda daha da gücləndirir. 

Odur ki, Azərbaycan müəssisələrində iqtisadi böhranın daxili səbəblərini məntiqi ardıcıllıqla 

axtardıqda bu müəssisələrdə son illərdə satış həcminin artması və azalması amillərinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, müəssisəni böhran vəziyyətindən 

çıxarmaq üçün ilk növbədə böhranı yaradan səbəblər aradan qaldırılmalıdır [6].  

 Sənaye müəssisələrində böhrandan çıxma yolunun planlaşdırılmasını  antiböhranlı 

idarəetmədə strategiya (antiböhranlı strateji planlaşdırma) və taktiki (operativ planlaşdırma) ilə 

reallaşdırmaq mümkündür.  

 Antiböhranlı idarəetmə zamanaı ən vacib məsələ müəssisədə seçilmiş idarəetmə 

strategiyasıdır. Burada əsas diqqət böhranın yaranması ilə bilavasitə bağlı olan səbəblərin aradan 

qaldırılması və böhrandan çıxma problemlərinə yönəldilməlidir. Bu zaman müəssisə biznesinin 

daxili və xarici mühiti təhlil edilməli, müəssisə üçün əhəmiyyət kəsb edən hər bir komponent üzrə 

informasiyalar toplanmalı və bunun əsasında müəssisənin real vəziyyəti qiymətləndirilərək böhranlı 

vəziyyətin səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır [6]. 

 Müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı idarəetmə strategiyasının işlənilməsində birinci mərhələ 

dəqiq, kompleks və vaxtında müəssisənin müayinəsinin həyata keçiirilməsidir. Buraya əsasən 

müəssisəyə təsir edən xarici amillərin təhlili və böhranlı vəziyyətdə olan müəssisənin öz daxili 

vəziyyətinin təhlili aid edilir. Müəssisədə böhran vəziyyəti yaradan problemləri dəqiq 

aydınlaşdırmadan, müəssisə strategiyasında kiçik dəyişikliklər və ya strategiyanın tam 

dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz edilməsini nəzərdə tutan antiböhranlı tədbirlərin işlənməsinə başlamaq 

olmaz. 

 Müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı idarəetmə strategiyasının işlənməsində ikinci mərhələ, 

müəssisənin məqsədlər sistemi və fəaliyyətində düzəlişlərin edilməsidir.  

 Böhranlı vəziyyətdə olan müəssisə siyasətini koordinasiya edən (dəyişən, istiqamətləndirən) 

menecer strateji təhlil zamanı alınan bütün informasiyaları toplayaraq yəqin etməlidir ki, müəssisə 

əvvəlki vəziyyətinə qaytarılarsa o böhrandan çıxaraq rəqabət qabiliyyətliliyini bərpa etmiş 

olacaqdır.  

 Müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı idarəetmə strategiyasının işlənməsində üçüncü mərhələ, 

müəssisənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün strateji alternativlərin formalaşdırılması və 

strategiyanın seçilməsidir.  

 Bu işlər görüldükdən sonra müəssisədə strategiyanın (strateji planlaşdırmanın) işlənməsi 

prosesi tamamlanır və seçilmiş strategiyanın həyata keçirilməsi üçün taktikanın (operativ 

planlaşdırmanın) müəyyən edilməsi prosesi başlayır. Bundan sonra isə müəssisədə seçilmş 

antiböhranlı idarəetmənin reallaşdırılması, qiymətləndirilməsi və nəticələrə nəzarət həyata keçirilir.  

 Müəssisənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün taktiki (operativ) tədbirlərə bunlar aid edilə 

bilər: xərclərin azaldılması, bəzi bölmələrin bağlanması, heyətın ixtisarı, istehsal və satış həcminin 

azaldılması, fəal marketinq tədqiqatları, məhsulun qiymətinin azaldılması, cari zərərlərin 

dəqiqləşdirilməsi, müəssisədaxili ehtiyatların üzə çıxarılması, mütəxəssislərin cəlb edilməsi, 

kreditlərin alınması, müəssisə kollektivində nizam-intizamın  möhkəmləndirilməsi və s. 

 Müəssisə fəaliyyətində strategiya və taktikanın həyata keçirilməsi daim üzvü surətdə 

qarşılıqlı əlaqədə olduğundan onlardan hər hansı birinin ayrılıqda reallaşdırılması ilə məşğul olmaq 

mümkün deyildir. Odur ki, taktiki planlaşdırma seçilmiş strategiya çərçivəsində həyata keçirilməli 

və onun məntiqi davamı olmalıdır [6].  
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 Tədqiqatlar göstərir ki, strateji məqsədlərdən kənarda iqtisadi böhrandan çıxmağa 

yönəldilmiş operativ tədbirlər, müəssisənin maliyyə vəziyyətini müvəqqəti olaraq yaxşılaşdırsa da, 

böhranı törədən əsas səbəbləri bütövlükdə aradan qaldırmaq imkanına malik deyildir [7].  

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı idarəetmə prosesində 

taktiki planlaşdırmanın birinci mərhələsi artıq seçilmiş olan antiböhranlı strategiyanın 

reallaşdırılmasından ibarətdir ki, bu zaman menecerlər düşünülmüş halda müəyyən məqsədyönlü 

işlər görməlidirlər. Müəssisədə yeni strategiyanın reallaşdırılması zamanı menecerlər əsas diqqəti 

aşağıda göstərilənlərə yönəltməlidirlər: 

Dəyişikliklər necə qəbul ediləcək? 

 Kimlər müqavimət göstərəcək? 

 Hansı davranış tərzi seçilməlidir? 

 Bu zaman müqavimət minimuma endirilməli və ya dəyişikliklərin məzmun və 

mahiyyətindən asılı olmayaraq ümumiyyətlə aradan qaldırılmalıdır.  

 Taktikanın seçilməsində (taktiki planlaşdırmada) ikinci mərhələ strategiyanın yerinə 

yetirilməsinin qiymətləndirilməsi və ona nəzarətin həyata keçirilməsidir. Bu iş müəssisənin 

məqsədyönlü fəaliyyətində strategiyanın reallaşdırılmasının hansı səviyyədə müəssisənin qoyulan 

məqsədlərə nail olmasını aydınlaşdırdığına yönəldilməlidir. 

 Əgər müəssisə yarana biləcək təhlükəni izləyə bilirsə və səmərəli əks tədbirlər görmək üçün 

vaxtı varsa, onda böhranla bağlı bütün problemləri ardıcıllıqla həll edə bilər, lakin bu zaman böhran 

vəziyyətində dəyişikliklərin reallaşdırılmasını qısa zaman ərzində həyata keçirmək lazım 

gələcəkdir. Odur ki, müəssisədə antiböhranlı strategiyanın planlaşdırılması zamanı maksimum 

dərəcədə işlərin paralel görülməsinə çalışılmalıdır.  

 Müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı strategiya o zaman yüksək səmərə verər ki, o, müəssisə 

strukturuna uyğunlaşdırılmış və məqsədlərin balanslaşdırılmış sisteminə tabe edilmiş olsun. 

Bununla yanaşı, bəzən xüsusi, kritik hallarda müəssisədə strateji dəyişikliklərin həyata keçirilməsi 

üçün baza yataratmağa vaxt olmadığından, artıq firmalaşmış idarəetmə sistemini sürətlə dəyişmək 

lazım gəlir. Belə hallarda həyata keçirilən dəyişikliklərin bir çox hallarda heyətin işinə neqativ təsir 

göstərə biləcəyi də nızərə alınmalıdır.  

 Müəssisə fəaliyyətində antiböhranlı strategiyanın tətbiqinin təşkili zamanı yaranan işçi 

heyətinin müqavimətini aradan qaldırmaq üçün tərəfimizdən iki cür tədbirlər sistemi həyata 

keçirilməsi tövsiyə olunur:  psixoloji, sistemli. 

Müəssisədə işçi heyətin dəyişiklikləri daha tez (rahat) qəbul etdiyi kiçik və orta müəssisələrdə, 

köhnə struktura yeni ştat vahidi əlavə edərək (antiböhranlı strategiyanın tətbiqinə məsul şəxs) bu 

strukturu tədricən və müəyyən ardıcıllıqla dəyişikliklərə öyrətmək mümkündür.  

 Antiböhranlı strategiyanın tətbiqi zamanı dəyişikliklərə daha güclü müqavimət göstərilən iri 

müəssisələrdə isə operativ fəaliyyətdən ayrıldıqda tətbiq edilən, antiböhranlı idarəetmə variantını da 

tətbiq etmək olar. Bu hal dəyişikliklərin reallaşdırılması ilə məşğul olan menecerlərə bölmələrdə 

dəyişikliklərə dəstəyi təmin etməyə imkan verir [6].  

Nəticə. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, müəssisədə antiböhranlı idarəetmə, 

ilkin mərhələdə böhranın müayinəsindən başlamış onun aradan qaldırılmasına qədər tətbiq edilən və 

bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan tədbirlər kompleksidir; 

- Antiböhranlı idarəetmə onu digər idarəetmə metod və üsullarından fərqləndirən 

özünəməxsus funksiya və prinsiplərə malik olmaqla bu idarəetmədə aparıcı rol antiböhranlı 

idarəetmə menecerlərinə məxsusdur. 
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- Antiböhranlı idarəetmə fəaliyyəti sənaye müəssisəsinə təhlükə yarada biləcək vəziyyətləri 

aradan qaldırmaq üçün tələb edilən vasitə və metodların müəssisə fəaliyyətinə təcili tətbiqi ilə 

fərqləndirilir; 

- Metod və üsulların təcili olaraq müəssisə fəaliyyətinin tətbiqi zamanı əsas diqqət mövcud 

olan qısa müddətli və dərhal müdaxilə tələb edən problemlərə və bu problemlərin sərt və tez həllinə 

yönəlməlidir; 

- Müəssisədə həyata keçirilən antiböhranlı idarəetmə strategiyası elə seçilməlidir ki, inkişafın 

istənilən mərhələsində, müəssisədəki vəziyyətlə əlaqədar (mənfi təzahürlər, rəqabətqabiliyyət- 

liliyinin aşağı düşməsi və s.) düzgün məlumatları vaxtında əldə etmək mümkün olsun; 

- Seçilmiş taktika baş verə biləcək böhranla bağlı olan məlumat və informasiyaları kəmiyyət 

və keyfiyyət baxımından sürətlə təhlil etməyə imkan verməlidir. Yəni bu taktika müəssisənin 

rəqabətliliyinin qorunub saxlanılmasına xidmət etməlidir; 

- Seçilmiş taktika vasitəsi ilə təhlil prosesində ən əvvəl müəssisənin daxili və xarici mühitini 

əlaqələndirən məqamlar müəyyən edilməli, müəssisədə böhranın yaranma anı və bu anda mövcud 

olan amillərin durumu dəyişmə meyilləri dəqiq müəyyən edilməlidir; 

- Müəssisədə antiböhranlı idarəetmədə strategiya və taktikanın düzgün seçilməsi, 

istiqamətləndirilməsi və həyata keçirilməsi üçün cavabdeh şəxslərin öz məsuliyyətlərini dərindən 

dərk etməsinə nail olunmalıdır.  

 Müəssisədə antiböhranlı idarəetmə şəraitində menecerlərin davranışı xüsusi diqqətdə 

saxlanılmalı və bütün şəxslər bilməlidir ki, rəhbər şəraitə tam nəzarət edir. Yəni müəssisədə 

strategiya və taktikanın həyata keçirilməsinə məsul şəxs (direktor, baş menecer və xüsusi təyin 

edilmiş məsul şəxs və s.) çox səbirli, təmkinli olmalı, ritorikaya uymamalı, soyuqqanlı olmalı, 

qorxuya düşməməli, idarəetmə işində böyük təcrübə və dərin biliyə malik olmalı və tələsəgənliyə 

yol verməməli, həmçinin öz davranışı ilə bütün tabeçilikdə olanlara idarəedicilik nümunəsi 

göstərməyi bacarmalıdır. Bunun nəticəsində müəssisə kollektivində bütün məsələlərin rəhbərin 

nəzarətində olduğu və seçilmiş antiböhranlı idarəetmə strategiyası və taktikasının müəyyən olunmuş 

parametrlər daxilində, lazımi keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri ilə reallaşdırıldığına əminlik 

olmalıdır.  

 Müəssisələrdə, xüsusən istehsal müəssisələrində strateji dəyişikliklərin yüksək səviyyədə 

həyata keçirilməsi  məsul və çətin bir işdir. Bununla yanaşı bu strateji dəyişikliklər daha yüksək 

səviyyədə reallaşdırılmalıdır. Əgər onlar müəssisənin bazarda rəqabət aparması problemlərinə 

toxunur. 
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YOL TİKİNTİ TƏŞKİLATLARINDA İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİK 

Quliyev R.H. 

 

ECONOMIC EFFECTIVENESS IN ROAD BUILDING ORGANIZATIONS 

Guliyev R.H. 

 

Abstract.The performance of road construction companies should be favorable, optimum and 

profitable. Otherwise this performance looses its significance. The way to do it is to raise its 

economical efficiency by intensification of construction. Economical efficiency means achieving 

maximum result with minimum expenditure. The ways of raising economical efficiency include: 

increasing of technical and technological level of production, enhancement of organization and 

management of the company, increasing of professional and cultural level of employees. Nowadays 

technologies are one of the most important ways of raising economical efficiency.  Only modern 

technologies are capable of raising quality and quantity indicators of the production with relatively 

minimum expenditures. New and modern technologies take the production to the levels of global 

standards, strengthen the competitiveness of the companies. This is possible only in case of 

improvement of final economical and financial results of construction.  

Keywords: Efficiency. Profits. Profitability. Intensification. Net cost. Labor productivity. 

Technologies. 

 

Abstrakt.Yol tikinti təşkilatların fəaliyyəti əlverişli, optimal və gəlirli olmalıdır. Əks təqdirdə bu 

fəaliyyət öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Bunun vasitəsi tikinti istehsalının intensivləşdirilməsi 

əsasında onun iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsidir. İqtisadi səmərəlilik – az məsrəflərlə 

maksimum nəticə əldə etməkdir. İqtisadi səmərəliliyin özünün yüksəldilməsinin yollarına: istehsalın 

texnoloji və texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, təşkilatın təşkilinin və idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi və işçi personalının peşakar və mədəni səviyyəsinin artırılmasıdır. İqtisadi 

səmərəliliyin yüksəldilməsinin, sadalanan yolların içində  müasir dövürdə ən vacibi texnologiyadır. 

Yalnız müasir texnologiyalar nisbətən az məsrəflərlə istehsalın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini 

yaxşılaşdırmağa qadirdir. Yeni, müasir texnologiyalar istehsalı  dünya standartları səviyyəsinə 

yüksəldir, təşkilatların rəqabət dözümlülüyünü möhkəmləndirir, bu isə yenə də tikinti istehsalının 

son iqtisadi və maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılması əsasında mümkündür. 

Açar sözlər: Səmərəlilik. Mənfəət. Rentabellik. İntensivləşdirmə. Maya dəyəri. Əmək 

məhsuldarlığı. Texnologiya. 

 

    Yol tikinti təşkilatlarında istehsal  proseslərinin  nəticələrini  qiymətləndirmək  üçün, onların  

səmərəliliyini  müəyyən  etmək zəruridir. Səmərəlilik, başqa  göstəricilər  kimi iqtisadi  proseslərin  

bir  tərəfini  deyil, ümumilikdə onları  xarakterizə  edir. Bu  proseslərin  nəticələrini  

ümumiləşdirilmiş  şəkildə  qiymətləndirsək, iqtisadi səmərəliliyin  tərifini  belə  vermək  olar: 

minimum  məsrəflərlə - maksimum  mənfəət.  

   Məlum  olduğu  kimi, istehsal  olunmuş  məhsulun  (işlərin, xidmətlərin) dəyəri (qiyməti) iki  

hissədən  ibarətdir – istehsal  xərcləri  və  mənfəət. İqtisadi  səmərəliliyin  tərifində  məhsulun 

dəyərinin  hər  iki  hissəsi  əks  etdirilir. Bu o deməkdir ki, səmərəlilik, istehsal    prosesinin  

nəticələrini dar  çərçivədə  deyil, ümumilikdə  xarakterizə  edir  və  qiymətləndirir. Məsələ  
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bundadır  ki, istehsalın  gedişi bir  tərəfdən çəkilən  xərclərlə, digər  tərəfdən  əldə  edilə  biləcək  

mənfəətlə  müşaiyyət  olunur. 

   Hər  bir  istehsal  müəssisəsinin  məqsədi  yüksək  mənfəət  əldə  etməkdir. Buna  nail  olmaq  

üçün müəssisə  ya  istehsalın  həcmini  artırmalıdır  (ekstensiv  yol) ya da, istehsal  xərclərini  aşağı  

salmalıdır (intensiv  yol). Müəssisə hər  iki  yoldan  istifadə  edə  bilər, lakin  ikinci  yol daha  da 

əlverişli, qənaətlidir. İstehsal  xərclərinin  aşağı  salınmasının  intensiv  yolu  əmək  

məhsuldarlığının  yüksəldilməsidir. Bu  yolda müəssisə bir  sıra  texniki, texnloji, təşkilati  tədbirlər  

həyata  keçirməlidir  ki, bura  aşağıdakılar  aid  edilə  bilər: 

  1. istehsalın  texniki  və texnoloji səviyyəsinin  yüksəldilməsi, 

  2. işçilərin  ixtisas  və  peşəkarlıq  səviyyələrinin  qaldırılması, 

  3. istehsalın  və  əməyin  təşkilinin  təkmilləşdirilməsi  və  s. 

  Bu  tədbirlər  istehsal  prosesini  təkmilləşdirir, onun  səviyyəsini  yüksəldir, əmək  məhsuldarlığı  

artır  və nəticədə istehsal  xərcləri  aşağı  salınır  və  mövcud  bazar  qiymətləri şəraitində, 

müəssisənin  mənfəəti  artır. 

  Görülən  tədbirlər qeyd  edildiyi  kimi istehsalın   intensivləşdirilməsinə  yönəldilir  və  nəticədə  

müəssisənin  yekun  göstəriciləri  yaxşılaşır, başqa  sözlə  desək, istehsal   optimallaşır, daha  da 

səmərəli  olur. Beləliklə, iqtisadi  səmərəliliyin  yüksəldilməsinin  əsaslı  yolu istehsal   prosesinin  

intensivləşdirilməsidir. İntensivləşdirmə  ekstensivləşdirməyə  nisbətən istehsal    prosesinin  son  

nəticələrini  daha  da yaxşılaşdırır  və  bu nisbətən  az  məsrəflərlə  həyata  keçirilir. 

   Bazar şəraitində yol tikinti təşkilatının diqqəti ancaq tikinti quraşdırma işlərinə çəkilən xərclərin 

səviyyəsinə deyil, həmdə onun son nəticələrinə (satışdan gəlir, mənfəət, rentabellik) 

yönəldilməlidir. Təşkilatın vəzifəsi xərclərin və gəlirlərin müqayisəsi yolu ilə işin maliyyə 

nəticələrini (mənfəət, itki) aşkar etməkdir. 

  Yol tikinti təşkilatının gəlirləri -  onların xarakterindən, əldə edilən şərtlərdən və təşkilatın 

fəaliyyətinin istiqamətlərindən asılı olaraq: 

- fəaliyyətin adi növlərindən əldə edilən və 

- digər (əməliyyat, satışa aid olmayanlar, fövqal) gəlirlərə bölünürlər. 

   Təşkilatın adi fəaliyyət növlərinə: 

   1. tikinti quraşdırma işləri, 

   2. xidmətlərin göstərilməsi aid edilir. 

    Fəaliyyətin bu növlərindən əldə edilən gəlir məhsulun (işlərin, xidmətlərin) reallaşdırılmasından 

alınan gəlir sayılır. 

    Digər gəlir növlərinə gəldikdə isə, bu ilk növbədə  

          -  əməliyyat gəlirləridir ki, bura aid edilir: 

    1. təşkilatın əmlakının icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlir, 

    2. başqa müəssisələrin kapitallarına daxil edilən vəsaitdən alınan dividentlər, 

    3. əsas vəsaitlərin və digər əmlakın satışından əldə edilən gəlir, 

    4. başqa təşkilatlarla birgə fəaliyyətdən alınan gəlir; 

          -   satışa aid olmayan gəlirlərə: 

     1. müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə cərimələr,  

     2. təmənnasız əldə edilən aktivlər, 

     3. hesabat dövründə aşkar edilən, keçən illərin mənfəəti, 

     4. iddia vaxtını keçirən kreditor və deponent borclarının məbləği və digərləri. 
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         -  fövqal gəlirlər təbii fəlakətlərin nəticəsində yaranan gəlirlərdir ki, bu da sığorta 

ayırmalarıdır. 

    Xərclər də gəlirlər kimi onların xarakterindən və təşkilatın fəaliyyətinin istiqamətlərindən asılı 

olaraq: 

- fəaliyyətin adi növlərinə çəkilən xərclər; 

- satışdan kanar çəkilən xərclər ola bilər. 

   Fəaliyyətin adi növlərinə çəkilən xərclər: maddi; əməyin ödənilməsinə;    sosial vergilərə; 

amorsizasiya; digər xərclərə bölünürlər. 

   Satışdan kanar olan xərclər isə bunlardır: kredit faizləri, bank xidmətləri,        məhkəmə xidmətləri 

və s. 

   Son nəticədə yol tikinti təşkilatının gəlirləri maksimum dərəcədə onun xərclərini üstələməlidir. 

Təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi nə qədər yüksək olsa, bir o qədər  bu üstələmə çox ola 

bilər.                 

    Hər hansı təşkilatın, o cümlədən yol tikinti təşkilatının gəlirliliyi mütləq və nisbi göstəricilərlə 

xarakterizə olunur. Gəlirliliyin mütləq göstəricisi - mənfəətin cəmidir. Bir iqtisadi kateqoriya kimi, 

mənfəət maddi istehsal sferasında yaradılmış xalis gəliri ifadə edir. Konkret təşkilatın səviyyəsində 

xalis gəlir, onun istehsal fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən iqtisadi effektini xarakterizə edən 

mənfəət formasını alır. Mənfəətin mövcudluğu ondan xəbər verir ki, təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı 

gəlirləri onun xərclərini üstələyir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəət  - yol tikinti təşkilatının 

iqtisadi inkişafının əsasını və  onun maliyyə resurslarının, müxtəlif səviyyəli büdcələrinin 

formalaşmasının mənbəyini təşkil edir. Mənfəətin, təşkilatın vergilərinin ödənilməsindən və digər 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən sonra onun sərəncamında qalan hissəsinin hesabına təşkilat 

özünü maliyyələşdirir, geniş təkrar istehsalı təmin edir, sosial və maddi problemləri həll edir. 

Beləliklə mənfəət  - təşkilatın fəaliyyətinin son nəticəsidir. Mənfəətin uçotunun aparılması yol 

tikinti təşkilatının istehsal - təsərrüfat fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli aparılmasını müəyyən 

etmək üçün imkan verir. 

    Adətən mənfəətin üç növü hesaba alınır: smeta; plan; faktiki. 

     Smeta mənfəəti (Msm) smeta sənədlərinin tərtib edilməsi prosesində nəzərdə tutulur. Onun 

yaranmasının bir bazası kimi, inşaatçı - fəhlələrin (Əhi) və maşinist - fəhlələrin (Əhm) əmək haqqının 

cəmi götürülür: 

                                         Msm =  Əhi + Əhm 

     Plan mənfəəti (Mpl) bağlanılan podrad müqavilələri əsasında yol tikinti təşkilatının biznes - 

planlarının tərtib edilməsi prosesində müəyyən edilir. Konkret işlər və ümumilikdə obyektlər üzrə 

plan mənfəəti smeta mənfəəti, maya dəyərinin aşağı salınması hesabına, əldə edilən plan qənaətin 

(Qpl) və sifarişçidən alınan bərpa pullarının (Bp) cəmi ilə hesablanır: 

                                      Mpl = Msm + Qpl + Bp 

     Faktiki mənfəət (Mf) - sifarişçiyə təhvil verilən işlərdən (konstruktiv ünsürlər, işlərin 

mərhələləri, hazır obyektlər) alınan mənfəətdir. O əlavə dəyər vergisini çıxmaqla satışdan əldə 

edilən gəlirdən (G) tikinti quraşdırma işlərinin faktiki maya dəyərini (Dmf)  çıxmaqla müəyyən 

edilir: 

                                           Mf = G  -  Dmf  

    Faktiki mənfəət (gəlirlərin xərcləri üstələməsi) yol tikinti təşkilatının istehsal - təsərrüfat 

fəaliyyətinin maliyyə nəticəsidir. 

    Deyilənlərdən başqa mənfəətin iqtisadi və mühasibat növlərini də fərqləndirirlər. 
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    İqtisadi mənfəət - ümumi gəlirlə daxili və xarici xərclərin fərqi kimi çıxış edir. 

    Mühasibat mənfəəti - ümumi gəlirlə  xarici xərclərin (mühasibat uçotunun məlumatları əsasında 

müəyyən edilir) fərqi kimi hesablanır. 

    Hazırki dövrdə mühasibat uçotunda mənfəətin aşağıdakı növlərinə baxılır: 

     1, ümumi mənfəət,  

     2. realizasiyadan əldə edilən mənfəət, 

     3. vergiqoymadan qabaq əldə edilən mənfəət, 

     4. adi fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət, 

     5. xalis mənfəət (hesabat dövrünün bölüşdürülməyən mənfəəti). 

     Ümumi mənfəət (Mü) - məhsulun, işlərin, xidmətlərin realizə edilməsindən əldə edilən gəlirlə 

(Gr) (ƏDV və aksizlər çıxmaqla) və onların maya dəyəri (MD) arasında fərqdir: 

                                        Mü = Gr  -  MD  

      Realizasiyadan əldə edilən mənfəət (Mr) - ümumi mənfəətdən idarəçilik (Xi) və kommersiya 

(Xk) xərclərinin çıxılmasından sonra qalan fərqdir:  

                                      Mr =  Mü - Xi - Xk 

                    Burada:  

-  idarəçilik xərcləri - idarə heyətinin, mühafizə xidmətinin əmək haqqı və ofis xərcləridir; 

-  kommersiya xərcləri - anbar işçilərinin əmək haqqı, məhsulun qorunması, qablaşdırılması, 

reklam, icarə və s. xərcləridir. 

      Vergiqoymadan qabaq əldə edilən mənfəət (Mvq) - çəkilən xərcləri (Xü) əldə edilən gəlirdən (Gr) 

çıxdıqdan sonra qalan vəsaitdir:  

                                         Mvq =  Gr - Xü  

      Adi fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət (Maf) - vergiqoymadan qabaq əldə edilən mənfəətdən 

bütün növ vergi məbləğlərini (Vm)  çıxdıqdan sonra qalan mənfəətdir:  

                                          Maf =  Mvq  - Vm  

      Xalis mənfəət (Mx) - fövqal gəlirləri və xərcləri (Xgx) çıxmaqla təşkilatın adi fəaliyyətindən əldə 

edilən məbləğdir: 

                                           Mx =  Maf - Xgx  

      Xalis mənfəətdən ehtiyat fondu yaradılır ki, mənfəətin az olduğu vaxtda dividentlər və zərərlər 

ödənilir, təşkilat bağlandığı halda isə kreditor borcları qaytarılır. Ehtiyat fondu yaradılandan sonra 

təşkilatın xalis mənfəəti iki hissəyə bölünür:  yığım və  istehlak fondlarına. 

      Yığım fondu istehsalın inkişafına və təkmilləşdirilməsinə, istehlak fondu isə işçilərin maddi - 

həvəsləndirmə fondlarının yaradılmasına sərf olunur. 

      Təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadi əlverişliliyini və nəticələrini qiymətləndirmək üçün mütləq 

göstəriciləri müəyyən etmək kifayət deyil. Daha da obyektiv mənzərəni təşkilatın fəaliyyətinin 

maliyyə nəticələrini və səmərəliliyini onun nisbi xarakteristikasını verməklə, rentabellik göstəricisi 

vasitəsi ilə görmək olar. Rentabellik istehsalın səmərəliliyini, gəlirliyini ifadə edən göstəricidir. Bu 

göstərici müxtəlif  həcmli və növlü məhsulu buraxan ayrı - ayrı müəssisələrin işinin müqayisəli 

səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. Rentabellik əldə edilən mənfəəti çəkilən 

xərclərə nisbəttə müəyyən edir və faizlə ölçülən mənfəət normasını ifadə edir. Rentabellik 

göstəricisi ayrı - ayrı məhsullara və ümumilikdə istehsala dair hesablana bilər. Deyək ki, sənaye 

məhsullarına qiymətləri formalaşdıranda ayrı - ayrı məmulatların rentabellik göstəricisindən istifadə 

edirlər və onun səviyyəsini mənfəətin məhsul vahidinin maya dəyərinə bölməklə müəyyən edirlər. 

   Rentabelliyin iki növünü bir - birindən fərqləndirirlər: 
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- balans mənfəəti əsasında hesablanan rentabellik (vegilər ödənilənə qədər); 

- xalis mənfəət əsasında hesablanan rentabellik (vergilər ödəniləndən sonra). 

    Rentabelliyi deyilən iki növlə müəyyən etdikdə  müəssisənin maliyyə vəziyyəti müqayisəli yolla 

araşdırılır. Burada müəssisənin rentabelliyinin səviyyəsi və bunun bir nəticəsi olaraq, onun  maliyyə 

vəziyyəti ya vergilərin yüksək olduğuna və ya ümumiyyətlə onun mütləq mənfəətinin aşağı 

məbləğdə olduğuna görə aşağı da ola bilər. 

    Təşkilatın rentabellik (R) səviyyəsini iki üsul ilə: 

- mütləq mənfəətin çəkilən xərclərə  

                           R = M / X x 100% 

- və ya mütləq mənfəətin əsas və dövriyyə fondların (Dəd) dəyərinə bölməklə müəyyən 

etmək olar.  

                        R = M / Dəd x 100%.  

   Birinci düstur istehsal xəclərinin, ikinci düstur isə əsas və dövriyyə fondlarının istifadəsinin 

səmərəliliyini göstərir.  

Nəticə. Beləliklə, yol tikinti təşkilatlarında, başqa müəssisə və təşkilatlarda olduğu kimi istehsal  

proseslərinin  son nəticələrini  qiymətləndirmək  üçün, onların  səmərəliliyini  müəyyən  etmək 

zəruridir.  İqtisadi səmərəlilik təşkilatın fəaliyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisidir. Bu göstəricini 

araşdıraraq, onda cəmləşən və təşkilatın fəaliyyətinin bütün tərəflərini xarakterizə edən, texniki – 

iqtisadi və maliyyə göstəricilərini təhlil etmək lazımdır. 
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TİKİNTİ ŞİRKƏTLƏRİNDƏ İNNOVASİYA POTENSİALINI QİYMƏTLƏNDİRƏN 

METODİK YANAŞMALAR 

 Məmmədova K. M. 

 

THE METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE 

CAPACITY OF CONSTRUCTION COMPANIES 

Mammadova K.M. 

 

Abstract. The construction companies, using a methodical approach, carried out assessment of the 

innovation potential. This complex is analyzed human, production, marketing potential, held their 

rating evaluation. The application of these techniques contributes to more efficient management of 

human resources. Current information obtained through the analysis identifies the root cause of the 

problem and allows you to keep control of business processes and forms of organization. 
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Today, the construction complex of strategic management and development, as well as socio-

economic needs of the population aimed at ensuring the main goal of investments into the 

construction company. Strategic management of innovation activity effectiveness of various 

investment projects to attract the necessary investment in distribution, construction companies to 

regulate the grade of the organizational-economic mechanism requires innovation-investment 

process of formation of a rational analysis, and their constant competition, a construction company. 

Keywords: construction, strategic management, economics, government, industry, market 

economy, development. 

 

Abstrakt. Tikinti şirkətlərində innovasiya potensialını qiymətləndirən metodik yanaşmalar əsasında 

kadr, istehsal, struktur potensialının təhlili və reytinq qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bu 

metodların tətbiqi, proseslərin və insan resurslarının yüksək səviyyədə idarə olunmasına, təhlil 

nəticəsində və əldə olunan aktual məlumatlar vasitəsi ilə problemin ilk səbəbinin 

müəyyənləşdirilməsinə, zəruri biznes prosesləri və fəaliyyət formalarını nəzarətdə saxlamağa imkan 

verir. 

Bu gün tikinti komplekslərinə yatırılan sərmayələrin əsas hədəfi tikinti şirkətinin strateji 

idarəedilməsinin təmin olunmasına və inkişafına, həmçinin əhalinin sosial-iqtisadi tələbatlarının 

ödənilməsinə yönəlmişdir. 

Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsi innovasiya fəaliyyətini, müxtəlif investisiya layihələrinin 

səmərəliliyinin təhlilini, zəruri investisiyaların cəlb olunmasını və onların daimi rəqabət mübarizəsi 

şəraitində rasional bölüşdürülməsini tənzimləmək üçün, tikinti şirkətinin innovasiya-investisiya 

proseslərinin idarəedilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin formalaşması tələb olunur. 

Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadi, dövlət, sektor, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf 

Giriş. Tikinti şirkətinin potensialının istifadəsi əsasında inkişaf strategiyasının formalaşması və 

reallaşması yeniliyin artırılması şəraitində mümkündür. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhz 

bu xüsusiyyət, yeni məhsulun, texnologiyanın, təşkilati və idarəetmə proseslərinin yaradılması və 

təkmilləşdirilməsi müəssisənin rəqabətədavamlığını formalaşdıran bir amil kimi ortaya çıxır. Buna 

görə də, bu gün yeniliyin qiymətləndirilməsi, tikinti şirkətinin fəaliyyətinin təhlilində menecmentin 

əsas alətidir. Fəal tikinti şirkətləri yeni məhsul və texnologiyalar şəklində (məhsul və proses ilə 

əlaqədar innovasiyalar) öz şəxsi məhsul və texnoloji innovasiyaları ilə tanınan və geniş yayılmasını 

təşkil edən, uğurlu kommersiya nəticəsi əldə edən, nəhayət onları həyata keçirən müəssisələrdir. 

Fəal tikinti şirkətləri patent və ya lisenziya alınması yolu ilə əldə olunan yeniliyi tətbiq edən 

şirkətlərdir. Innovasiya, yalnız ixtiralar, texniki qərarlar vasitəsi ilə deyil, həmçinin sosial dəyişiklər 

ilə müəyyənləşir. Buraya qeyri-mühəndislik ilə məşğul olan, heyət ilə mütərəqqi iş sistemində 

çalışan, bazara yeni texnologiyaya əsaslanan məhsul çıxaran və başqa fəaliyyətləri həyata keçirən 

müəssisələri də aid etmək olar. 

        Sosial-iqtisadi sahədə olan innovasiyalar öz səmərəliliyinə görə, texnoloji innovasiyalarla 

ölçülə bilər. Bu tikinti şirkətinin daxilindəki proseslərin (sosial və idarəetmə innovasiyaları) və ya 

son istehlakçılara istiqamətlənən istehsal məhsulunun (məhsul və proses ilə əlaqədar innovasiyalar) 

təkmilləşməsinə yönəldilə bilər. Bu fəallığın qiymətləndirilməsi probleminə yönələn mövcud 

yanaşmaların təhlili belə bir nəticəyə gətirir ki, araşdırılan xarakteristika çoxcəhətlidir. Bunun üçün 

problemin bütün tərəflərini əhatə edən göstəricinin inteqral modelləşdirilməsi zəruridir [1, 55]. 

        Tikinti şirkətində innovasiya fəallığının qiymətləndirilməsi, onun intellektuallıq, innovasiyalılıq 

və innovativlik ilə səciyyələnən üç meyarının ölçülməsi yoluyla həyata keçirilir. Innovasiya 
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fəallığının etalon əhəmiyyətini hesab yolu ilə əsaslandırmaq olar. Bu fəallığın bütün meyarları 

yüksək həddə çatanda innovasiya fəallığının maksimal əhəmiyyətinin yekunu 1-dir. Hər bir 

müəssisənin çatması məqsədəuyğun olan innovasiya fəallığının etalonu da 1-dir. Etalon və faktik 

əhəmiyyəti müqayisə edərək, müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin intensivlik səviyyəsinin 

dəyişkənlik dinamikasını qiymətləndirmək və izləmək mümkündür [2, 88]. 

       Bu gün tikinti komplekslərinə yatırılan sərmayələrin əsas hədəfi tikinti şirkətinin strateji 

idarəedilməsinin təmin olunmasına və inkişafına, həmçinin əhalinin sosial-iqtisadi tələbatlarının 

ödənilməsinə yönəlmişdir. Dövlətlər bu sahədə olan rəqabəti nəzərə alaraq, tikinti komplekslərinin 

rəqabətədavamlılığını təmin etmək üçün, istehsalın texnoloji strukturunda müəyyən dəyişikliklər 

edərək bazar tələblərinə uyğunlaşdırmağa, investisiyaları artıraraq tikinti sahəsində və onun idarə 

olunmasında  innovasiyaların tətbiq olunmasına səy göstərirlər. Bu özünü dövlətin xüsusi sosial-

iqtisadi siyasət proqramlarında biruzə verir. Lakin, tikinti şirkətinin istehlakçılarla olan 

münasibətləri əsas iqtisadi nəticələrin əldə olunmasına və qarşıya qoyulan funksional vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Biznes prosesləri məsrəflərə, alıcılar gəlirlərə səbəb olduğu üçün, 

onlar arasında əlaqəni tikinti şirkətinin səviyyəsində deyil, istehlakçı səviyyəsində anlamaq daha 

düzgün olardı. Alıcı əsas gəlir mənbəyi olduğu üçün, vacib iqtisadi təhlil obyekti olmalıdır.  

        Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsi innovasiya fəaliyyətini, müxtəlif investisiya 

layihələrinin səmərəliliyinin təhlilini, zəruri investisiyaların cəlb olunmasını və onların daimi 

rəqabət mübarizəsi şəraitində rasional bölüşdürülməsini tənzimləmək üçün, tikinti şirkətinin 

innovasiya-investisiya proseslərinin idarəedilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin formalaşması 

tələb olunur. Bu özünü investisiya prosesləri və onlara qoyulan investisiya qoyuluşuna cavab verən 

maliyyə menecmenti blokunda bölmələrin ayrılması və bu sahədə təşkilati strukturun formalaşması 

yolu ilə innovasiya və investisiya potensialının idarə olunmasında biruzə verir. Tikinti şirkətinin 

strateji idarəedilməsi təşkilati-iqtisadi mexanizminin formalaşması, innovasiya-investisiya 

fəaliyyətinin səmərəli, ardıcıl, rasional, nizamlı olmasına, həmçinin tikinti şirkətinin 

rəqabətədavamlılığının artırılmasına imkan verir. 

        Strateji idarəetmədə uğur əldə etmək üçün şirkətin strategiyasının həyata keçməsinin təməl 

daxili və xarici şərtlərini, həmçinin şirkətin imkan və resurslara malik olmasını təmin edən uğurun 

böhran amilləri və bazis imkanlarının əhəmiyyətini vurğulayan P. Censter və D. Hassi şirkətin 

uğurunu standart tələblərə, makromühitə, sahələrin səciyyələndirilməsinə, təchizatçı, rəqabətçi və 

istehlakçıların mövqeyinə, resurs imkanlarına, şirkətin rəqabət mövqeyini müəyyənləşdirən 

xüsusiyyətlərə, böyük aksionerlərin və əsas idarəedici heyətin fərdi dəyərlərinə bağlayırlar [3, 88].   

        Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsinin əsas məqsədlərindən biri istehsal olunan məhsulun 

reallaşması üçün yeni bazarlara çıxış yolunu əldə etmək və bu bazarların tələblərinə uyğun 

məhsulun ortaya qoyulmasını təmin etməkdir. Hər hansı bir tikinti şirkəti beynəlxalq tenderlərdə 

qələbə qazanmaq üçün cəhd göstərir. Tikinti xidmətlərinin zəif olduğu ənənəvi bazarlarda buna nail 

olmaq olar. Lakin, kifayət qədər kapital, maddi-texniki baza, kadr potensialı və innovativ strateji 

idarəetmə prinsiplərinə yiyələnmədən bu sahədə uzunmüddətli uğur qazanmaq mümkün deyildir. 

Çünki bir tərəfdən bazarın zəifliyi zəif rəqabətə görə müxtəlif tikinti şirkətinin bazarda yer 

tutmasına şərait yaradırsa, digər tərəfdən bazarda məhsul qıtlığı, alıcılıq qabiliyyətinin, tələbin aşağı 

olması tikinti şirkətinin inkişafına mane olur. Buna görə də tikinti şirkətinin strateji 

idarəedilməsinin əsas məqsədi güclü rəqabətin hökm sürdüyü bazarlarda yer tutmaq və onun 

tələblərinə uyğunlaşmaqdır. Bunun da əsas şərtlərindən biri qeyd etdiyimiz kimi, yüksək keyfiyyətli 

məhsul və məqbul qiymətlərdir. Bunların tənzimlənməsi isə, tikinti şirkətinin strateji 
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idarəedilməsində innovasiyalara və onun resurslarına bağlıdır. Bütün araşdırmalar göstərir ki, tikinti 

şirkətinin qarşısında böyük risq və qeyri-müəyyənliklər mövcuddur. Bu isə, tikinti şirkətinin strateji 

idarəedilməsinin formalaşmasında planlaşdırma və ya proqnozlaşdırma metodlarının əhəmiyyətini 

bir daha vurğulayır.  

      Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsinin inkişafının təməlində dayanan əsas məsələ tikintidə 

innovasiya potensialını qiymətləndirən metodik yanaşmalardır. Bu yanaşmaları nəzərə alaraq, 

qərarların bir hissəsində kadr, istehsal, struktur potensialının təhlili və reytinq qiymətləndirilməsi 

həyata keçirilir. Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsinin metodoloji inkişafı bir çox mərhələdən 

keçmişdir [4, 42]: 

  1. İcraya nəzarət əsasında idarəetmə - hadisənin baş verməsindən sonra şirkətin dəyişikliyə 

münasibəti; 

      2. Ekstrapolyasiya əsasında idarəetmə - dəyişikliklərin ardıcıllığı sürətləndikcə əvvəlki 

tendensiyaların ekstrapolyasiyası yoluyla (uzunmüddətli planlaşdırma) gələcəyin 

proqnozlaşdırılması; 

      3. Dəyişikliyi öncədəngörmə əsasında idarəetmə - gözlənilməz hallarda və dəyişikliklərin 

ardıcıllığı sürətlənəndə müvafiq strategiyanın (strateji planlaşdırmanın) hazırlanması yoluyla 

gələcək tendensiyaları nəzərdən keçirmək və onlara münasibət bildirmək; 

      4. Öncədəngörmə və təşəbbüskarlıq əsasında idarəetmə - təhlil, planlaşdırma və strategiyanın 

reallaşması mexanizmlərindən ibarət olan strateji planlaşdırmanın gələcək məntiqi inkişafının 

şirkətin strateji imkanlarının idarəedilməsi (mütəmadi strateji idarəetmə) ilə bağlılığı; 

      5. Təcili qərarların əsasında idarəetmə - sürətlə yaranan mühüm çoxsaylı məsələlərin vaxtında 

nəzərdən keçirilməsi mümkün olmadığı bir şəraitdə ortaya çıxan “real zaman çərçivəsində strateji 

idarəetmə” metodu [5, 49].  

      Tikinti şirkətində innovasiya potensialını tənzimləmək üçün, mal və xidmət sahəsində bazarın 

tələblərini təmin etmək, müəyyənləşdirmək və formalaşdırmaqla bağlı tikinti şirkətinin imkanlarına 

nəzər yetirmək vacibdir. Tikinti şirkətinin innovasiya potensialı kəmiyyət baxımından ölçülə bilən, 

yəni mövcud şəraitdə real əldə olunan səviyyəni faktiki şəkildə əks etdirmək imkanına malikdir və 

onu əks etdirməlidir. Onu qiymətləndirmə metodikası potensialın səviyyəsini səciyyələndirir və 

tikinti şirkətinin rəhbərliyinə mövcud durumu təhlil etməyə, artım ehtiyatlarının ortaya 

çıxarılmasına və onun inkişafında üstün istiqamətləri seçməyə yardım edir.  

      Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsində əsas məsələlərdən biri proqnozlaşdırma 

(planlaşdırma) metodlarıdır. D. Şim, D. Siqel bu metodları aşağıdakı kimi sistemləşdirmişdir [6, 

122]: 

1. Kəmiyyət (statistik) yanaşması – reqressiv təhlil (sadə, cəm və ekonometrik) və müvəqqəti 

sıralar (müvəqqəti sıraların təhlili, sürüşən orta metodu, trendlərin təhlili, klassik 

dekompozisiya) 

2. Keyfiyyət (ekspert) yanaşması – ekspert sorğusu, ticarət agentlərinin rəyi, alıcıların rəyi və 

Delfi metodu 

3. Dolayı yanaşma – statistik göstəricilər metodu, “giriş-çıxış” təhlili, bazarlara baxış 

4. Markov (bazarın gedişatı) analizi  

  Bu metodlar araşdırılıb tətbiq olunmadan tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsi mümkün 

deyildir. Proqnozlaşdırma (planlaşdırma) metodlarının tətbiqi üçün tikinti şirkətinin biznes planı, 

illik planı, investisiya layihələri işlənib hazırlanmalı, bazarda rəqabət, biznesin qiymətləndirilməsi, 

tikinti şirkətinin resurs imkanları müəyyənləşdirilib həll olunmalıdır. Bu məsələlərin həllində 
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mövcud metodlardan yararlanmaq olar. Lakin, bu metodların da öz mənfi və müsbət cəhətləri 

vardır. Tikinti şirkətinin menecerləri mövcud durumu dəyərləndirərək ondan ən optimal çıxış 

yolunu tapmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edə bilər. Çünki onların yararlılığı, mövcud 

vəziyyətə və zamana görə dəyişir.     

Bunun nəticəsi olaraq bazarda tikinti şirkətləri arasında tikinti sahəsində fərqli rəqabət strategiyaları 

meydana çıxır. Bazarda böyük pay əldə edən və ya liderlik etməyə yönələn tikinti şirkətlərin tətbiq 

etdikləri güclü (violent) strategiya onlara əsas vasitələrin mütəşəkilliyinə və növbəli iş rejiminə 

əsaslanaraq müxtəlif ərazilərdə eynitipli yaşayış obyektlərinin tikilməsinə şərait yaradır. Yalnız 

diversifikasiya və innovasiyaya əsaslanan eksplerent strategiya isə, istehlakçıların konservativliyi və 

tələbinin aşağı olmasıyla əlaqədar olaraq geniş tətbiq edilə bilmir. Bazarın konkret seqmentinə 

əsaslanan strategiya isə, bazarın dolması ilə əlaqədar olaraq tikinti-inşaat işlərinin aparılmasının 

cəlbediciliyini azaldır. Məhsul differensiasiyası və tələbə ani reaksiyaya yönələn (kommutant) 

strategiya isə, müxtəlif hazırlıq səviyyəsi ilə obyektlərin təklifi hesabına gəlir əldə etmək 

imkanlarını təmin edir. Kəmiyyət metodları ətraf mühit sistem dəyişikliyinə məruz qalmasa dəqiq 

nəticələr əldə etməyə şərait yaradır. Əks təqdirdə, kəmiyyət metodları əhəmiyyətini itirərək 

keyfiyyət metodları ilə əvəz olunur. Bütün bunlar proqnozlaşdırmanın nə qədər mürəkkəb bir proses 

olduğunu və menecerlərdən nə qədər böyük təcrübə və bilik tələb etdiyini göstərir. Çünki 

menecerlər tikinti şirkətinin biznes planını hazırlamaq üçün, proqnozlaşdırmanın əsas göstəricilərini 

(gəlir, tikintidə əsas ehtiyat növlərinə edilən xərclər, natural və pul vahidi ilə tikinti işlərinin həcmi 

və s.) müəyyənləşdirməlidirlər. Bütün bunların vahid bir sistemdə sintez etmək mümkün deyildir. 

Çünki mövcud sistemlərin hər biri durumuna və mövqeyinə görə bazarda daima dəyişməkdədir. Bu 

dinamikanı yalnız elmi biliklərlə əhatə etmək mümkün olmadığı üçün, əsasən iş təcrübəsinə 

əsaslanan intuitiv metodlar da öz əhəmiyyətini artırmaqdadır. İntuitiv metodlar nə statistik təhlilə, 

nə də səbəb-nəticə əlaqələrinə əsaslanmır. Ancaq strategiyanın səmərəliliyinin ölçülməsinin ideal 

sistemi mövcud deyildir [2, 144].  

       U. Ekkersonun təklif etdiyi indikator metodu proseslərin və insan resurslarının yüksək 

səviyyədə idarə olunmasına, təhlil nəticəsində və əldə olunan aktual məlumatlar vasitəsilə 

problemin ilk səbəbinin müəyyənləşdirilməsinə, zəruri biznes prosesləri və fəaliyyət formalarını 

nəzarətdə saxlamağa imkan verir [4, 66].  İndikator metodu əsasında innovasiya potensialının 

qiymətləndirilməsi üstün cəhətlərə malikdir. Çünki indikatorun hazırlanmış sistemi, tikinti 

şirkətinin fəaliyyətinin əsas texniki, təşkilati, iqtisadi və sosial xüsusiyyətlərini bir araya gətirir. 

Təhlil metodu əsasında innovasiya potensialının qiymətləndirmə indikatorları potensialın bütün əsas 

aspektlərini əhatə edən yeddi qrupda birləşirlər. Ekspert qrupunun müəyyənləşdirilməsindən sonra 

onların hər biri Harrinqtonun şkalasına uyğun olaraq indikatorların qiymətlənmə əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirir. Bu metod biznes-təhlil portal, interaktiv hesabat, vizuallığın yeni metodları, 

onlayn analitik layihə, ssenarilərin modelləşdirilməsi kimi məsələlərin nəticələrinin təhlilində və 

standart hesabat, müvəqqəti sıraların təhlili, tənzimlənmiş göstəricilər sistemi ilə bağlı strateji 

məqsədə çatmaq üçün mühüm rol oynayır. Tənzimlənmiş göstəricilər sistemi maliyyə (layihənin və 

kapitalın rentabelliyi, maliyyə və digər gəlirlər, sifarişlər portfeli), müştəriləri razı salmaq (birinci 

dərəcəli müştərilərin bazar payı, ikinci dərəcəli müştərilər üçün qiymətlər indeksi, müştərilərin 

məmnunluğu indeksi), daxili proseslərin (zay məhsulların həcm göstəricisi, layihənin gəlir indeksi, 

udulan tenderlərin faiz göstəricisi, layihəni davamlı həyata keçirmə müddəti, yeni layihənin 

müştərilərlə müzakirəsinə sərf olunan vaxt), yenilənmə və öyrənmə (bir işçiyə nəzərdə tutulan gəlir, 

yeni xidmətlərdən gələn gəlirlərdən əldə edilən faiz, işçilər tərəfindən tikinti şirkətinin fəaliyyətinin 
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təkmilləşməsi istiqamətində verilən təkliflər, təkmilləşmə mərhələləri) kimi göstəricilərdən 

ibarətdir.   

      Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsi və formalaşması metodlarından biri də yeni marketinq 

metodudur. Bu işlənmiş strategiya əsasında bütün funksional bölmələri idarə edərək birləşdirən 

idarəetmə alətidir. Tikinti sahəsində innovasiyaların kommersiyalaşmasının maliyyə planının 

işlənməsi,  işlənmiş planın tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, istehlakçıların tələblərini 

müəyyənləşdirmək və yeni məhsula üstünlük vermək, bazarın kompleks araşdırılması, ortaya çıxan 

iqtisadi durumun təhlili, yeni məhsulun istehlak xassəsinin planlaşdırılması və proqnozu, tikinti 

şirkətinin istehsal və maliyyə imkanları baxımından innovasiyalərinin qiymətləndirilməsi, keçirilən 

tədbirlərin səmərəliliyinin təhlili, zəruri hallarda marketinq planının dəqiqləşdirilməsi və 

məhdudiyyətlərin üzə çıxarılması kimi funksiyalar tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsinin 

formalaşmasında mühüm rol oynayan marketinq yeniliyi funksiyalarına aiddir.  

       Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsində yeni marketinq strategiyasının formalaşması 

prosesində yeni məhsulun rolunu üzə çıxarmaq üçün, tikinti şirkətinin  missiya və məqsədlərini 

formalaşdırmaq zəruridir. Bunun tətbiqi üçün zəruri olan yeni tikinti məhsulunun və tikinti 

şirkətinin potensialının perspektiv strateji marketinq təhlili aparılmalıdır. İnformasiya təhlili 

əsasında mövcud istehsalı saxlamaq və ya rəqabət aparmaq iqtidarında olan yeni tikinti məhsulunun 

sahələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yeni məhsulun irəliləməsinin strateji alternativləri 

ayrılır və qiymətləndirilir. Marketinq strategiyasının reallaşmasının audit və nəzarəti, ilk növbədə 

tikinti şirkətinin korporativ səviyyəsinə aid olan son mərhələdə gerçəkləşir. Marketinq strategiyası 

adətən marketinq-mikst ilə özəlliklə strategiyanın məhsul, qiymətləndirmə, bazara irəliləmə və 

yerləşmə sahələri ilə bağlı müxtəlif növləri ilə müəyyənləşir.  

      Müasir iqtisadi şəraitdə müasir internet - marketinq texnologiyalarının yardımı ilə tikinti xidmət 

və mallarının səmərəli irəliləməsində kompleks tədbirlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tikinti 

şirkətinin inkişafında böyük uğur əldə edilməsi üçün, ənənəvi marketinq və internet – marketinqin 

qarşılıqlı əlaqə şəraitində istifadəsi nəzərə alınmalıdır.  

       Nəticə. Beləliklə tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsində axtarış metodu və yeni ideyaların 

hazırlanması ilə səciyyələnən lateral marketinqin rolu böyükdir. Lateral marketinq şaquli 

(marketinqin) əksinə olaraq, məlum tikinti bazarının bir hissəsini zəbt etməyə deyil, yeni istehlakçı 

və bazarların yaradılmasına istiqamətlənmişdir. «Lateral marketinq» termini yeni məhsulların 

marketinqi və hazırlanmasında tətbiq olunan yeni ideyaların irəli sürülməsinə müəyyən yanaşmanı 

səciyyələndirir. Tikinti şirkətinin inkişaf prosesinin uğurlu inkişafı müəyyən nominal şəraitlə 

bağlıdır. Bu prosesin müəyyən mərhələlərinin reallaşmasına hazırlıq səviyyəsi tikinti şirkətinin 

strateji idarəedilməsinin müəyyənləşdirdiyi maddi, əmək, maliyyə və digər resursların varlığından 

və keyfiyyətindən çox asılıdır. Çünki bu sahədə inkişaf tikinti şirkətinin  innovasiya potensialının 

istifadəsi və inkişafı vasitəsi ilə yeni məhsulların, malların, texnologiyaların, təşkilati-idarəetmə 

innovasiyaların hazırlanması və satışını şərtləndirir. Tikinti şirkətinin strateji idarəedilməsi 

innovasiya potensialının formalaşması yeni layihə (onun diaqnostikası, hazırlanması, 

planlaşdırılması, nəzarəti və qiymətləndirilməsi) ilə bağlı bütün idarəetmə proseslərini ardıcıl, bəzən 

paralel yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur.                                                      
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