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“GEOLOJİ KƏŞFİYYAT” BÖLMƏSİ 
 

DAŞKƏSƏN KARYERININ TULLANTILARDAN 
KOMPLEKS ISTIFADƏNİN ARAŞDIRILMASI 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Əmirəliyev Şamil Bəxtiyar oğlu    dos.Əfəndiyeva Z.C. 
Ⅱ kurs.qrup A1320 

 
Azərbaycanda dəmir filizi yataqları Daşkəsən rayonunda 

yerləşir. (Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən və Əmirvar). Uzun müddət 
həmin yataqlar respublikanın mineral-xammal bazasında başlıca rol 
oynamışdır. SSRİ dövründə, həmin yataqların bazaları əsasında 
«Filizsaflaşdırma Kombinatı» fəaliyyət göstərmişdir. Alınmış dəmir 
konsentratı Gürcüstanın Rustavi şəhərində olan metallurgiya 
kombinatına göndərilirdi.  

Resbuplikamızda istehsal həcminə görə mədən müəssisələrinin 
arasında əsas yeri Azərbaycanın Filizsaflaşdırma Kombinatı tuturdu. 
Tam gücü ilə fəaliyyət göstərən müəssisənin o dövrdə 
tullantıxanasına üç növ tullantı daxil olurdu: 

1) Filizin çıxarılması zamnı açılış süxurları və boş süxurlar: 
2)  Zənginləşdirmə nəticəsində yaranan domna tullantıları; 
3)  Filiz konsentratının zənginləşdirilməsi zamanı əmələ gələn 

aqlomerasiya tullantıları. 
Bu tullantıxanada olan süxurların illik həcmi 9240 min tona 

bərabərdir. Zənginləşdirmə fabrikində zənginləşdirmə prosesində 
alınan aqlomerasiya tullantıları 0,2 mm-dən ölçüyə malik olurdu. 
Mineral tərkibləri əsasən kvarsdan, qranatdan, dəmir 
hidrooksidindən, sulfıd və karbonat minerallarından ibarət idi. 
Dəmirin miqdarı tullantıda 12,8-18% təşkil edirdi. 
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Tullantıxanada olan aqlomerasiya tullantılarının həcmi domna 
tullantılarına nisbətənüstünlük təşkil edirdi. Demək olar ki, bu 
fabrikdə emal edilən filizin 35%-i aqlomerasiya tullantılarına 
çevrilirdi.  

Dəmir filizi yatağından çıxarılan filizin zənginləşdirilməsi 
prosesində zavodun tullantıxanasında 10.000000 ton. çox domna 
tullantısı əmələ gəlirdi. Bu tullantıların tərkibində 12-20% -ə qədər 
Fe və Co, Cu, Zn, komponentləri də iştirak edirdi. Məlumdur ki, təbii 
yataqlardan metal almaq texnogen yataqlara nisbətən bahadır. Ona 
görə də yeni texnologiya emal üsulunun həyata keçirilməsi zamanı 
xərçlənən kapital qoyuluşu ilə əlaqədar olan xərclər qısa müddət 
ərzindəində öz maya dəyərini ödəmiş olur. 

Məlumdur ki, Azərbaycanda fəaliyyətdə olan dağ-mədən 
müəssisələrinin çoxu müxtəlif növ tullantılar əmələ gətirir. Bu cür 
müəssisələrin əksəriyyətində tullantılar indiyə qədər mühafizə 
olunmur. Bu tullantılar əsasən açılış və yan süxurlardan, filiz 
kütləsindən və zənginləşdirmə fabrikinin tullantılarından ibarətdir. 

Aparılmış araşdırmaların nəticəsində məlum oldu ki, bu 
müəssisələrdə yaranmış tullantıların əksəriyyətini mineral xammal 
kimi qiymətləndirmək münkündür və onlardan müxtəlif sənaye 
sahələrində istifadə edilə bilər. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1.Afandiyeva Z.J., Khalifazade Ch.M. Economic problems and 
enviromental challenges in ore mining in Azerbaijan.//Journal of mining science. -
2018. Vol. 54.-No. 1.— p.166-172 

2.Nabiyev N.A. Complex use of mineral resources problems. Azerbaijan.// 
Science-1978. -256 p. 

3. Chanturia V. A. Mineral areas mineral complex raw materials. // 
Mountain Journal.- 1995.- No. 1.- c.50-54 
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4. Nevskaya M.A. The main problems of waste management and mineral 
resource management // Actual problems of economics and management Collection 
of articles of the First Corresponding Scientific and Practical Conference.- 2013.- 
p. 84-91 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОЙ ВПАДИНЫ 

МЕТОДОМ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИИ 
 

Магистр:                                              Научный руководитель: 
Ширинова Севиль Тофиг гызы  доц. Халилова Л.Н. 
II курс, группа R1210 

Основные перспективы роста запасов углеводородного 
сырья в настоящее время непосредственно связаны с ловушками 
углеводородов (УВ) неантиклинального типа. Известно, что, 
сейсмостратиграфия играет важную роль при поисках и 
освоении ловушек УВ неантиклинального типа.  

Сейсмостратиграфия занимается изучением 
последовательности формирования осадочных толщ и их 
первоначального пространственного залегания, условий 
образования осадочных отложений по данным сейсморазведки с 
целью прогноза фациально-литологического состава отложений 
и поисковых перспектив.  

Для выделения неантиклинальных ловушек по данным 
сейсмостратиграфического анализа следует использовать все 
методы обработки для надёжности поисков. Нужно отметить, 
что, первые поисковые скважины, которые размещаются на 
таких объектах, должны обеспечиваться как плотностным, так и 
акустическим каротажем, а их результаты обязательно нужно 
учитывать для конкретизации итоговых результатов 
сейсмостратиграфического анализа.     

Благодаря сейсмостратиграфическому анализу можно 
изучать неантиклинальные ловушки, которые связаны с 
палеорусловыми и палеодельтовыми отложениями рек. 
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Объектом исследований была выбрана Евлах-
Агджабединская впадина, расположенная в центральной  
части Куринской низменности. 

Сейсмостратиграфические исследования были проведены 
в два этапа.  

На первом этапе по поверхностям несогласия, 
наблюдаемым на временных разрезах были выделены 
сейсмостратиграфические комплексы. Кровли и подошвы этих 
комплексов были выбраны в соответствии с глубинами опорных 
точек, которые были определены на основе геофизических 
исследований скважин, пробуренных вдоль региональных 
профилей. В целом, скважины, пробуренные вдоль профилей и 
на месторождении, были использованы в процессе работы. 

На втором этапе уже сейсмофациальные комплексы были 
разделены и проанализированы конкретно внутри каждого ССК, 
учитывая  особенности сейсмической записи (амплитуды, 
непрерывность отслеживания, конфигурации сейсмических волн 
и др ). 

По проведённым исследованием было выявлено резкое 
изменение седиментационных условий, были исследованы 
отражения от литофациальных горизонтов, а также были 
проанализированы и выделены сейсмические седиментационные 
комплексы. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ 

НЕФТИ И ГАЗА В НИЗАХ ПЛИОЦЕНА И В 
МИОЦЕНЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ИМПЕДАНСОВ И АМПЛИТУД ВОЛН 
 
Магистрант:    Научный руководитель: 
Иманова Хумай Шарифага гызы                профессор Ахмедов Тофик 
II курс, группа R1210    Рашид оглу 
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Трехмерная (3D) сейсморазведка является лидером среди 
инструментов по выявлению потенциальных поисковых 
объектов. В настоящее время имеются различные способы 
изучения неоднородности продуктивных отложений по данным 
сейсморазведки. В большинстве современных систем 
используется сейсмические методы прогноза геологического 
разреза как терригенных, так и карбонатных отложений, 
применяя амплитуд сейсмической записи.  

Цель работы: 
- детально изучить геологическое строение территории 

месторождения; 
- выявить зон развития разрывных нарушений; 
- выявить нефтегазоперспективные объекты; 
- выявить зон распространения песчаных тел; 
-выявление зон распространения песчаных тел ниже пласта 

КаС-3; 
- подготовить рекомендации на бурение. 
Площадь Хасилат находится в Сураханском районе. 

Изучение территории началось в XIX веке в пределах Сураханы-
Карачухур. Месторождение занимает достаточно широкую 
территорию, а также продолжается в морском шельфе. Рельеф 
местности покрыт в основном древнекаспийскими отложениями. 
Климат сухой, жаркий. 

В обработке и интерпретации были использованы такие 
комплексы как «GEOCLASTER», «PARADIGM», 
«INTEGRAL+» и «HAMPSON RUSSELL». В системе Paradigm и 
Integral выполнялся атрибутный анализ сейсмической записи. В 
первую очередь, основное внимание уделялось амплитудным 
характеристикам.  
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Были исследованы три пласта калинской свиты. С 
помощью относительных импедансов, а также амплитуд были 
построены карты прогнозных толщин пластов. По отдельным 
стратиграфическим уровням был проведен анализ изменения 
эффективных толщин. На перспективных участках была 
проведена сейсмическая инверсия.  

В результате проведённого исследования были выявлены 
перспективные участки нефти и газа в низах плиоцена и в 
миоцене. 

 
YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNİN LOKAL 

QALXIMLARININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ İLƏ 
ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ 

 
Bakalavr:      Elmi rəhbər: 
Sadıqlı Xəyal Vüqar     G.C.Nəsibova 
IV kurs. qrup 123.18 
  

Tədqiqat obyekti olan Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Güllücə, 
Şirvanlı, Bərdə, Pirəzi qalxımları kəsiliş boyu yuxarıya doğru qeyri-
bərabər inkişaf etmişlər. Şirvanlı qalxımı cənub –qərb qanadına 
əsasən gec Təbaşirin tavanına görə özünü təxminən 50-70 m, 
Paleosenin tavanına görə isə o, hündürlüyü 150 m-ə çatan lokal 
qalxım kimi biruzə verir. Eosenin kəsilişinin alt hissəsini təşkil edən 
karbonatlı qatın tavanına görə isə qırışıq artıq 300 m hündürlüyə 
malik idi . 

Şirvanlı qalxımının şimal-şərq qanadı Təbaşir , Paleosen-Eosen 
üzrə aydın izlənən kiçik amplitudlu fay ilə mürəkkəbləşmişdir. 
Nəticədə qırılmanın qərb qanadında yerləşən qırışığın tağı nisbətən 
böyük sürətlə qalxmaya məruz qaldığından Çokrak və Sarmat 
çöküntüləri tam,Maykop isə qismən aşınmışlar. Bərdə qalxımı 
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Eosenin tavanına görə yaxşı ifadə olunmuş struktur terrasdır. Lakin 
nə Təbaşirin yuyulmuş səthi, nə də Paleosenin dabanı üzrə bu 
struktur özünü biruzə verir. Maykopun tavanına görə isə o 
hündürlüyü 300 m –dən artıq olan lokal qalxımdır. Onun nüvəsində 
Maykop çöküntülərinin qalınlığı qanadlarına nisbətən çox böyük 
olması, qırışığın inkişafında əsas rolu Maykop gillərinin oynamasını, 
qalxımın tağı istiqamətində Çokrak və Sarmat çöküntülərinin 
qalınlıqlarının kəskin azalması isə həmin geoloji zaman ərzində onun 
konsedimentasion inkişaf etməsini göstərir.Hər iki qalxımın 
inkişafından və morfologiyasından göründüyü kimi, bunlar əslində 
diapir mənşəli qırışıqlardır. Artıq qeyd edildiyi kimi, Şirvanlı qalxımı 
Maykop çöküntülərində və Paleosenin tavanına görə özünü 100-150 
m hündürlüyə malik struktur kimi biruzə verir. 

Bərdə qırışığında isə Sarmat, Çokrak və Maykop süxur 
komplekslərinin təbii rezervuarları struktur tələ rolunu oynaya 
bilərlər. Onun perspektivliyi Sarmat, Maykop və Eosenin qumlu 
kollektorları ilə əlaqədardır. Onun cənub-şərq periklinal batımında 
qazılmış quyularda Sarmat çöküntülərindən zəif qaz təzahürləri 
qeydə alınmışdır.Bu da onu göstərir ki, Bərdə qırışığının neft-qaz 
perspektivliyini dəqiqləşdirmək məqsədilə onun tağ zonasında 
Maykopun dabanına kimi axtarış qazımasının davam etdirilməsi 
məqsədəuyğundur. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Sovetlər-Şirinqum-Muradxanlı 
sahələri yerləşən ərazinin nisbətən dərin hissəsinin temperatur 
göstəricilərindən istifadə edərək neftqazəmələ-gəlmənin şaquli 
zonallıq qrafiki qurulub təhlil edilmişdir. Öyrənilən kəsiliş üçün 
dərinlik boyu təyin edilmiş temperatur göstəricilərindən aydın olur 
ki, Sarmat, Çokrak horizontları və üst Plioseinin daban hissəsi hələlik 
protokatagenez mərhələsindədirlər və ÜM-yə malik deyillər. 
Maykop, Eosen , Paleosen və Təbaşirin Danimarka mərtəbəsi 
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mezokatagenezin “neft pəncərəsi” fazasındadırlar . Əsasən ÜM-nin 
nisbətən çox olması ilə fərqlənirlər, üst Təbaşirin tavan hissəsi isə 
artıq “qaz pəncərəsindədir” . Yuxarıda verilən məlumatlara əsasən 
deyə bilərik ki, Yevlax- Ağcabədi çökəkliyi çökmə qatının və 
effuzivlərin kollektorlarını neft və qazla doydurmaq üçün ÜM 
potensialına və əlverişli termobarik şəraitə malikdir. 

Aparılmış təhlil aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir: 
1. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində üst Təbaşir-Eosenin lokal 

qalxımları əsasən alt Təbaşirin relyefinin müsbət elementlərinin 
həmin yaşlı çöküntüləri tərəfindən bürüməsi nəticısində 
formalaşmışlar. 

2. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Neogen-Antropogen 
kompleksinin struktur planı, altda yatan Paleogen və Mezozoy 
komplekslərinin struktur planlarından kəskin fərqlənir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Xamis Yusifov , Bəylər Aslanov “Azərbaycanın neftli-qazlı hövzələri” 
.Bakı 2018. 

2. Xamis Yusifov,Əli Süleymanov “Azərbaycan Mezazoy çöküntülərində 
neft-qaz axtarışın geoloji əsasları”. Bakı 2015 

 
GƏDƏBƏY QIZIL-MİS YATAĞINDA AŞKAR OLUNMUŞ 

QƏDİRLİ SAHƏSİNDƏKİ FİLİZLƏRİN QOPARILMASINA 
TƏSİR EDƏN ƏSAS FAKTORLARIN ARAŞDIRILMASI 

 
Magistrant     Elmi rəhbər:  
Camalov Ruslan Bəxtiyar oğlu     dos.Əfəndiyeva Z.C. 
I kurs.qrup A1321 

 
Tədqiqatlar göstərir ki, əlvan, nəcib və nadir metalların 

filizlərinin çoxunun yüksək məhsuldarlı avadanlıqların istifadəsinin 
mümkün olmadığı çətin şəraitdə çıxarılması ilə izah olunur. Bu cür 
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filiz cisimləri üçün hasilat variantının seçimi mədənçilik 
məhsuldarlığı ilə çıxarılan filizin keyfiyyəti arasında uzlaşma 
nəticəsində həyata keçirilir.  

 Qədir yatağının yeraltı üsulla istismarını həyata keçirmək 
üçün yataq maili şaxta lüləsi, spiralvari şaxta lüləsi, kverşlaqlar və 
ortlarla açılmışdır. Maili ştolnyanın uzunluğu 600 m – dir. Spiralvari 
şaxta lüləsinin mailliyi 10 dərəcədir. Ortlar və kverşlaqlar vasitəsi ilə 
filiz kütləsi mərtəbələrə ayrılmışdır. 

 Qədir yatağını təşkil edən filiz kütləsinin yatım dərinliyi dəniz 
səviyyəsindən 1400 m yüksəklikdə yerləşir. Qədir yatağında 2015 – 
ci ilin oktyabr ayında açılış işlərinə, 2016 – ci ildə isə istismar 
işlərinə başlanmışdır. Qədir yatağını təşkil edən süxurların sıxlığı 
2,67 q/m3 –dir və az çatlıdır. Filizin üst hissəsi dəniz səviyyəsindən 
1570 m, aşağı hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 1370 m yüksəklikdə 
yerləşir. Süxurların bərklik əmsalı f = 12	÷ 14 – dir.  

 Qədir yatağının istismar edilməsi üçün iki işləmnə 
sistemindən istifadə edilir. 

1.Tavan pillədə qazılan lağımlarla qoparma ilə 
maqazinləşdirmə sistemi;  

2.Yarımmərtəbələrlə uçurmaqla işləmə sistemi.  
 Filizin qoprılmasına bir çox faktorlar təsir göstərir, ki bu 

faktorları Qədir yatağı üçün aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 
 Yatağın qalınlığı: Yatağın qalınlığı az olduqda lağım 

cərgələrinin cinahında qazılan lağımlara az filiz kütləsi düşür. Belə 
olan hallarda mərkəzi hissələrdə qazılan lağımlar cinah lağımlardan 
iki dəfə çox filizin qoparılmasında iştirak edir. Qədir yatağının orta 
qalınlığı 6 m – dir.  

 Açıq səthlərin sayı: Qazmaların keçirilməsindən fərqli olaraq 
filizin qoparılmasında açıq səthlərin sayı bir, iki, üç və s ola bilər. 
Qədir yatağı üçün açıq səthlərin sayı ikidir. Filizin qoparılmasında 
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lağımları qazımaq üçün dibin eni 4 m – dir. Ortu qazıb filiz cisminin 
asılı tərəfinə çatdıqdan sonra filizin boş süxurlarla təmas zonasında 
en kəsiyi az olan qazma qazması keçirilir. Bu qazmanın hesabına 
açıq səth təmin olunur və bu açıq səthi birinci açıq səth adlandırmaq 
olar  

 İkinci açıq səth isə lağımların qazıldığı dibdir. Tavandan 80 
dərəcə bucaq altında qazılan yelpikvari lağım cərgələri PM ilə 
doldurulduqdan sonra partladılır. Filiz cisminin asılan tərəfinə yaxın 
olan lağım cərgəsi birinci partladılır və daha sonra müəyyən gecikmə 
ilə digər lağım cərgələri partladılır. Birinci cərgədəki lağımların 
partladılması ikinci lağım cərgələri üçün açıq səthin yaradılmasına 
şərait yaradır. 

 Filizin çatlılığı: Partladılan blok çatlı olduqda partlayış 
nəticəsində yaranan qazlar həmin çatlardan xaric olaraq enerjinin 
itməsinə şərait yaradır. Çatlı massivdə partlayış nəticəsində müşaiət 
olunmuşdur ki, qoparılmış filiz tikələri çatlar arasında yerləşən 
müxtəlif ölçülərdə olan bloklardır. Bu o halda baş verir ki, çatlar 
arasında yerləşən bloklarda lağımların qazılması həyata keçirilməsin. 
Əks halda isə çatlı massivdə kondision tikələrin çıxımını artırmaq 
üçün çatlar arasında yerləşən bloklarda da lağımlar qazılmalıdır və 
belə olan halda lağımların sayı artacaqdır.  

 Çatlar şəbəkəsi bir halda effektiv rol oynayır ki, çatlar 
arasındakı məsafə kondision tikələrin ölçüsünə bərabər və yaxud 
kondision tikənin ölçüsündən kiçik olsun. Belə şəraitlərdə isə 
lağımların sayını artırmadan filiz kütləsinin kondision xırdalanmasını 
əldə etmək olar [3]. Qədir yatağını təşkil edən süxurlar az çatlıdır.  

 Filizin bərkliyi: Qazıma – partlayış işlərində əsas 
parametrlərdən olan PM – nin və qazımanın xüsusi sərfi filizin 
bərkliyinə təxmini olaraq düz mütənasibdir. Qədir yatağında PM – 
nin xüsusi sərfi 0,82 kq/m3 – dir. Bərkliyin çox olması 1 m lağımın 
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və yaxud quyunun qazılma xərcini artırır. Qədir yatağında filizin 
bərkliyi 𝑓 = 12 ÷ 14	intervalında dəyişir. 

 Qədir yatağında filizin qoparlma göstəricilərinə təsir edən 
əsas faktorlar araşdırılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, filizin qoparılma göstəricilərinə təsir edən əsas aktorlar 
yatağın qalınlığı, açıq səthlərin sayı, filizin bərkliyi və çatlılığıdır.  
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CƏBRAYIL RAYONUNUN SU MƏNBƏLƏRİNİN İSTİFADƏ 

PERSPEKTİVLİYİ 
 

Bakalavr:  Elmi rəhbər: 
Kərimov Nurlan İntiqam oğlu 
IV kurs, qrup 133.18  
 

Ass. Tağıyev A.Ş. 

Cəbrayıl rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində, 
Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacı ilə Araz çayı arasında yerləşir, 
sahəsi isə 3500 km2 təşkil edir. Mil düzündən şimal-şərqdə 
Köndələnçayla, cənub-qərbdə Ermənistan ilə olan dövlət sərhədi ilə 
ayrılır.  

Ərazi geoloji quruluşu baxımdan Mezozoy və Kaynozoyun 
vulkan süxurları, həmçinin, əhəngdaşları, gilləri, şistləri və b. iştirak 
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edir. Mütləq yüksəklik qiyməti artdıqca süxurların yaşı da eynilə 
artır. Ərazidə olan çay dərələri onun həm relyefini, həm də 
hidrogeoloji şəraitini mürəkkəbləşdirir. Tədqiqat ərazisində yeraltı 
suların əsas qidalanma mənbələri isə yağış, qar və çox az miqdarda 
da çay sularıdır.  

Rayonun cənub hissəsinin iqlim şəraiti əsasən yayı quraq keçən 
mülayim-isti yarımsəhra iqlim tipinə aiddir, şimal hissəsi isə yayı 
quraq keçən mülayim isti iqlim tipinə aiddir. Cəbrayıl rayonunda 
atmosfer yağıntılarının miqdarı (orta illik) 418 mm, mümkün 
buxarlanması isə 970 mm təşkil edir.  

İşğaldan sonra Cəbrayıl rayonunun hazırkı ekoloji vəziyyəti 
kritik həddə çatmışdır. Rayonun işğal altında saxlanılmış 
torpaqlarında bütün təbii sərvətlər, o cümlədən, su mənbələrinin 
əksəriyyəti talan edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinin hidrogeoloji 
rayonlaşdırılmasının taksonomik bölgüsü baxımından Cəbrayıl 
rayonunun ərazisi 2 geostruktur regionda və həmçinin, 2 hidrogeoloji 
hövzədə yerləşir. Tədqiqat ərazisinin şimal alçaq dağlıq hissəsi Kiçik 
Qafqaz dağ-qırışıqlıq regionunun Kiçik Qafqaz məsamə-çat suları 
hövzəsində, qalan əsas hissəsi isə Kür-Araz düzənliyi regionunun 
Cəbrayıl məsamə-lay suları hövzəsindədir.  

Cəbrayıl şəhərinin əsas su mənbələrini çoxsaylı kəhriz və 
bulaqlar təşkil edib. Eramızdan əvvəlki dövrdən bu günə kimi qrunt 
sularının istifadəsində ən böyük hadisə kəhrizlərin inşası hesab 
olunur. Kəhriz qrunt sularını böyük məsafəyə nəql etməyə imkan 
verən süni yeraltı məcradır (akvedukdur). 

İşğaldan əvvəl Cəbrayıl rayonunda 118 kəhriz var idi. İki 
kəhriz-rayon mərkəzində yerləşən Xan Çinar və Quycaq kəndindəki 
Quzey kəhrizləri daha bolsulu olub. Bu kəhrizlərin hər biri 
su dəyirmanı işlətmək gücünə malik olub. Kəhrizlərin böyük 



 18 

əksəriyyətinin minerallaşma dərəcəsi 1q/l-dən azdır. Minerallaşma 
dərəcəsi 0,4-0,7 q/l olan kəhrizlərin sayı daha çoxdur. Yalnız 2 
kəhrizin – Hacılı və Əmirvarlı kəndlərində olan kəhrizlərin 
minerallaşma dərəcəsi müvafiq olaraq 1,1 və 1,3 q/l təşkil edir.  

Bulaqların çoxunun minerallaşma dərəcəsi 0.5q/l-dən azdır və 
bu bulaqlar mövcud təsnifata görə (cədvəl 3.3) ultraşirin və şirin 
sayılırlar. Yalnız 1 bulaq (Cocuq-Mərcanlı kəndi, suvarma kanalının 
solunda) duzlu təhər, qalan bulaqlar isə nisbətən yüksək minerallıqlı 
suyu olan bulaqlar sinfinə aiddir. Bulaqlardan içmək, mal–qara və 
suvarma məqsədləri üçün istifadə olunur. Onların çoxu təchiz 
olunmayıb və yalnız bir neçəsi daşla hörülüb. 

 Cəbrayıl rayonunun su mənbələri haqqında toplanmış 
məlumatların təhlili nəticəsində bir sıra qanunauyğunluqlar müəyyən 
olunmuşdur. Aparılmış təhlillər bir daha təsdiq edir ki, rayonun 
yerüstü su ehtiyatları məhduddur və ərazi üzrə qeyri-bərabər 
paylanır. Burada transsərhəd Araz çayı yeganə bolsulu çaydır. Lakin 
rayonun relyef xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq bu çaydan çəkilmiş 
Hasanlıarx və Maralyanarx kanalları, həmçinin onların arxlarından 
yalnız rayonun cənub hissəsində yerləşən kəndlərdə əkin sahələrinin 
suvarılmasında istifadə olunurdu. Uzun müddət bəzi kəndlərdə 
(Məstalıbəyli, Maşanlı (Araz Maşanlı), Mehdili, Çaxırlı) Araz çayı 
və ondan çəkilmiş kanallar yeganə içməli su mənbəyi rolunu 
oynayıb. Lakin sonra bu kəndlərə qonşu kəndlərin kəhrizlərindən su 
çəkilib və ya subartezian quyuları qazılıb.  
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NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ DAĞILMASI. 
 
Magistrant: Sadıqova Sevinc Eldar 
I kurs. qrup : A1121 

 
 Neft və qaz yataqlarının yaranmasına təsir edən proseslər, 

sonradan yatağın dağılmasına əhəmiyyətli rol oynayır. Tektonik 
proseslər nəticəsində laylar neft və qaz üçün tələlər rolunu oynasa da, 
tektonik proseslər davam etdikcə neft və qaz yataqlarının dağılmasına 
gətirib çıxarır. Neft və qaz yataqları karbohidrogenlərin miqrasiyası 
nəticəsində həm formalaşmaya, həm də dağılmaya məruz qalırlar. 
Neft və qaz yataqlarının dağılmasına, aşınmasına M.K.Kalinko təsir 
edən amilləri üç qrupa ayırmışdır: fiziki, kimyəvi və biokimyəvi. 

Neft və qaz yataqlarının fiziki amillərə görə aşınmasını, 
dağılmasını M.K.Kalinko aşağıdakıları aid etmişdir: 1)diffuziya, 
2)rezervuarxarici süzülmə, 3)rezervuardaxili süzülmə.M.K.Kalinko 
iki halı burada əsas ayırır:1)eroziya ilə əlaqədar olaraq neftli-qazlı 
layların yer səthinə çıxaraq tələnin yoxa çıxması.2)tektonik 
hərəkətlər nəticəsində tələnin yoxa çıxması.  

M.K.Kalinkonun fikrinə əsasən neft və qaz yataqlarının bütün 
dövründə dağılmasına, aşınmasına ən çox təsir edən proseslər 
diffuziya, effuziya, süzülmə prosesləridir. Effuziya və diffuziya 
prosesləri nəticəsində qaz yataqları təbii olaraq tükənirlər. Qazın 
effuziya prosesi nəticəsində dizyunktiv pozulmaların və çatlı 
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süxurların olduğu yataqlar daha sürətlə dağılmaya məruz qalır. 
Diffuziya prosesi isə yavaş gedir, nəticədə itki az olur. Müəyyən 
mərhələlərdə kimyəvi, biokimyəvi və hidrodinamiki proseslər 
diffuziya və süzülmə proseslərinin qarşısını ala bilərlər. Eyni 
zamanda neft və qaz yataqlarının formalaşmasında və yaxud 
dağılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Miqyasına görə 
rezervuarxarici miqrasiya regional xarakterlidir. Dinamik və 
geostatik təzyiq nəticəsində yaranır. Nefti və qazı təbii rezervuarlara 
nəinki aparıb toplayır, eyni zamanda yataqların da dağılmasına səbəb 
olur. Nisbətən platforma sahələrində rezervuarxarici miqrasiya zəif 
olur. Çünki, çökmə süxurların qatı platforma sahələrində 
geosinklinallara nisbətən az qalınlıqlı olur. 

Lay sularının sürətli hərəkəti yüksək keçiriciliyi və məsaməliyi 
olan süxurların daxilindəki toplanmış nefti yuyub apara bilir. Bu 
prosesdə layların yatım istiqaməti ilə lay sularının axım istiqaməti 
eyni olduqda daha sürətli şəkildə baş vermiş olur. Yeraltı sular 
həmçinin yataqdakı neft və qaz yataqlarının aşınmasına, dağılmasına 
səbəb olur. Layda müəyyən istiqamətdə hərəkət edən suların 
tərkibində sulfat duzları vardır. Sulfat duzları karbohidrogenlərə 
kimyəvi təsir edir. Nəticə etibarilə karbohidrogenlər karbon qazına və 
suya parçalanır, hidrogen-sulfid əmələ gəlir. Neft və qaz yataqlarında 
toplanmış neft sulfatlı suların hərəkəti nəticəsində zamanla 
parçalanaraq, yoxa çıxa bilərlər. 

Neft və qaz yataqlarının dağılmasına səbəb olan amillərdən biri 
də müəyyən şəraitdə bakterioloji amillərdir. Karbohidrogenlərlə 
qidalanan bakteriya növləri də vardır. Nəticə etibarilə karbon qazı 
əmələ gəlir. Yataqda olan neftin parçalanmasına gətirib çıxarır. 
Neftin karbonundan və sulfat duzlarının oksigenindən öz həyat 
fəaliyyətləri üçün istifadə edirlər. Bu bakteriyalar anaerob 
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bakteriyalardır. Əlverişli şərait olduqda isə çox sürətlə inkişaf etmiş 
olurlar. Neft və qaz yataqlarının dağılmasına səbəb olurlar. 

Neft və qaz yataqlarının yaranmasına təsir edən amillər, neft və 
qaz yataqlarının dağılmasına səbəb olan amillərdən üstün olduğu 
halda sənaye əhəmiyyətli yataqlar əmələ gəlmiş olur. Neft və qaz 
yataqlarının dağılmasına səbəb olan amillər isə üstün olduqda 
yataqlar dağılır və yataqlar sənaye əhəmiyyətini itirmiş olur. 
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2020-ci il “VƏTƏN MÜHARİBƏSİ” 
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Hələ keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistanın 
Azərbaycanın tarixi torpaqları üzərindəki açıq-aşkar ərazi iddialarını 
irəli sürmüş, Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ 
ərazisində muxtariyyat əldə etməyə nail olmuşlar. Sovetlər dövründə 
Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlılar mərhələlərlə köçürülmüş və 
nəhayət keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan etnik 
təmizləmə prisipinə üstünlük verərərk öz ərazisində bir nəfər də 
olsun azərbaycanlının yaşamasına imkan verməmişdir. 1-ci Qarabağ 
müharibəsi zamanı Ermənistan ərazisində, Dağlıq Qarabağ və ətraf 
rayonlarından 1 milyona yaxın soydaşlarımız öz dədə-baba 
yurdlarından çıxarılaraq son 30 ilə yaxın bir dövrdə qaçqın və 
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məcburi köçkün həyatını yaşamağa məhkum edilmişlər. Qeyd edilən 
illər ərzində iki ölkə arasında yaranan münaqişənin sülh yolu ilə həlli 
üçün müstəqil Azərbaycan Respublikası çoxsaylı beynəlxalq 
təşkilatlarla danışıqlar aparmış, lakin münaqişə öz həllini 
tapmamışdır. Bu münaqişənin həlli üçün BMT, ABŞ, Fransa və 
Rusiyanın iştirakı ilə “Minsk qrupu” adlı təşkilat yaratmış və bu 
qurup 30 il ərzində münaqişənin həllinə nail ola bilməmişlər. 
Ermənistan bu məsələnin həlli ilə əlaqədar BMT-nin qəbul ertdiyi 4 
Qətnamənin icrasını təmin etməmişdir. İşğal dövründə ermənilər 
mütəmadi olaraq azərbaycan ərazilərini ətaşə tutmuş, dünyada 
analoqu olmayan Xocalı soyqrımını törətmiş, şəhərlərimiz və 
kəndlərimiz viran edilmiş, çoxsaylı dinc insanlar amansız terrorun 
qurbanına çevrilmişlər. 2016-cı ilin aprel döyüşllərinin nəticələrindən 
dərs almayan ermənilər 2020-ci ilin iyul-avqust aylarında 
sərhədlərimizdə gərginlik yaratmış, münaqişə zonasından kənarda 
dinc əhalinin ölümünə səbəb olmuşlar. Quduzlaşan ermənilər 
sentyabr ayının 3-cü ongünlüyündə genişmiqyaslı hücuma 
hazırlaşdığına əmin olan azərbaycan, sentyabr ayının 27 də əks 
hücuma başlamış və bu ölkəmizin tarıxındə (Vətən müharibəsi kimi 
həkk edilmişdir). 

Elə ilk gündən müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş 
Komandan İlıham Əliyevin “Dəmir yumruq” adlandırdığı hərbi 
əməliyyat uğurla həyata keçirilərək Füzuli və Tərtər istiqamətində, 
eləcə də Murovdağdakı strateji məntəqələr azad edilərək düşmənə 
xalqımızın qələbə qazanacağı mesajını verdi. 44 günlük müharibə 
dövründə ən çətin mövqelərdən biri olan Şuşanın azadlığı 
Azərbaycan xalqına analoqu olmayan bir zəfər sevinci bəxş etdi. 
İşğaldan azad edilən digər rayonlarla yanaşı Azərbaycanın 
mədəniyyət beşiyi olan Şuşanın azad olunması silinməz zəfər izi ilə 
şanlı tarix yazdı. Ali baş komandan Noyabrın 8-də Şəhidlər 
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xiyabanında Şuşanın işğaldan azad edildiyini bəyan etdi, Azərbaycan 
xalqını bu münasibətlə təbrik edərək demişdir: 

“Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, 
biz səni dirçəldəcəyik”. Prezidentin Şuşa haqqında söylədikləri hər 
kəsi sevinc göz yaşlarına qərq etdi. Noyabrın 10-u 44 günlük Vətən 
müharibəsinin sonuncu günü oldu. Nəhayət bir qədər sonra 
Azərbaycanda Vətən müharibısinin möhtəşəm qələbəsinə həsr 
edilmiş Zəfər paradı keçirildi. Müharibə ərzində xidməti olmuş hər 
bir Azərbaycan vətəndaşı xüsusi minnətdarlıq göstəriciləri ilə təltif 
edildi. Artıq Qarabağ azaddır.. Qarabağ bizimdir, Qarabağ 
Azərbaycandır! 

Hazırda orada torpaqlar minadan təmizləndikcə geniş miqyaslı 
bərpa, tikinti qurucuqluq işləri həyata keçirilir – yeni elektrik 
stansiyaları tikilir, dağılmış şəbəkələr bərpa edilir. Artıq Zəfər 
yolunun Füzuli Hava Limanının tikintisi başa çatdırılmış, bir sıra dini 
məbədlər bərpa edilmiş, ərazilərdə yeni avtomobil və dəmir yolları 
beynəlxalq standartlara uyğun inşa edilir, sənaye məhəllələrinin və 
yaşayış evlərinin təməli qoyulmuşdur. Artıq Şuşada “Xarı bülbül” 
festifalı baş tutmuş, bir sıra mədəniyyət tədbirləri həyata keçirilir. 
Sevinclə qeyd etmək istərdim ki, tezliklə qayıdışlarını həsrətlə 
gözləyən qarabağlılar öz dədə-baba yurdlarına qayıdıb firavan həyat 
sürəcəklər. 

 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
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ÜMUMİ DƏRİNLİK NÖQTƏSİ (ÜDN) ÜSULUNUN 
MƏLUMATLARINA ƏSASƏN QARABAĞ YATAĞININ 
DƏRİN KƏŞFİYYAT QAZMASINA HAZIRLIQ HAQDA 

İCMAL 
 

Magistrant:      Elmi rəhbər:  
Məmmədov Xudayar Məhərrəm    prof. Babayev Q.R 
II kurs, qrup A1210 

 
Qarabağ strukturu Abşeron-Balxanyanı tektonik zonasında 

yəni, Abşeron astanasında yerləşir və Abşeron-Türkmənbaşı 
antiklinal xəttinə daxildir. Bu sahə Xəzər dənizinin Azərbaycan 
hissəsində, Günəşli yatağının 20 km şimali-şərqində, Abşeron 
yarmadasının sahilinin 65 km, Bakı şəhərinin 120 km, Neft daşları 
yatağının isə 32km şərqində mövqelənmişdir. 

1945-1950-ci illərdə bu sahədə əks olunan dalğalar metodu 
vasitəsilə seysmik kəşfiyyat işlərinə başlanılmışdır. İlk illərdə axtarış 
xarakteri daşıyan bu kəşfiyyat işləri ilə 1963-1967-ci illərdən 
başlayaraq iri miqyaslı və kompleks yarı əks olunan dalğalar 
metodlarının köməyilə yarı və geniş işlər aparılmışdır. 1967-ci ildə, 
bu illər ərzində aparılmış işlərin nəticələrindən istifadə edilərək 
Abşeron balxanyanı tektonik zonasının xüsusiyyətləri "Xəzər neft 
qaz geofiziki kəşfiyyat" tresti tərəfindən araşdırılmışdır. 1965-ci ildə 
Qarabağ strukturu Dəniz Geofiziki Kəşfiyyat kontorunun böyük 
səyləri nəticəsində seysmik kəşfiyyatın əks olunan dalğalar üsulunun 
tətbiqi nəticəsində aşkar olunmuşdur. 

1978-1980-ci illərdə Qarabağ strukturunun quruluşu alt və üst 
Pliosen çöküntülərinə əsasən "Xəzərneftqazgeofizikikəşfiyyat" 
trestinin aparmış olduğu seysmik kəşfiyyatın ÜDN üsulunun 
vasitəsilə dəqiqləşdirilmişdir. 
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1981-ci ildə isə bu struktur həmin trestin apardığı seysmik 
kəşfiyyatın ÜDN modifikasiyası ilə dərin kəşfiyyat qazmasına 
hazırlanmışdır. 3 il sonra yəni, 1984-cü ildə Qarabağ sahəsi 
hazırlanmış strukturlar fonduna daxil edilmişdir. 

Qarabağ sahəsində 1993-cü ildən başlayaraq kompleks 
mühəndis geoloji işlərin aparılması ilə məşğul olunmuşdur. 1993-cü 
ildə yanvar və sentyabr aylarında “Ə.Əmirov” adına kəşfiyyat 
qrupunun köməyilə çöl işləri görülmüşdür.  

Nəticədə, bu sahədə 50 mühəndisi-geoloji quyunun qazılmasına 
nail olunmuşdur. Aparılan geofiziki işlərin nəticəsi olaraq 21 istismar 
seysmoakustik profil əldə edilmişdir. Qazılmış quyulardan 
götürülmüş süxur nümunələri mərkəzi və geoloji laboratoriyalarda 
tədqiq olunmuşdur. 2001-2008-ci illər ərzində 75 mln tona qədər şərti 
yanacaqla çıxarılması mümkün olan karbohidrogen ehtiyatları 
qeydiyyata alınmışdır. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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MAQNİTKƏŞFİYYAT MƏLUMATLARIN RƏQƏMSAL 
EMALI 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər:  
Mustafazadə Murad Bəxtiyar   dos.İsgəndərov E.H. 
II kurs, qrup A1210 
 
Son illərdə Azərbaycanda qravimetrik və maqnitometrik 

tədqiqatlar yüksək dəqiqlikli rəqəmsal cihazlardan istifadə etməklə 
aparılır. Məlum olduğu kimi, geofiziki məlumatların, xüsusən də 
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maqnitometrik məlumatların rəqəmsal qeydiyyatı bir sıra 
üstünlüklərə malikdir, o cümlədən yüksək dəqiqlik, məlumatları 
kompüterə və uzun məsafələrə təhrif etmədən ötürülməsi, 
avtomatlaşdırılmış emal sistemlərində işləmək bacarığı və s.  

Eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin Geofizika kafedrasında bir sıra illərdir ki, qravimetrik 
və maqnit məlumatlarının emalında transformasiya nəticələrinin 
keyfiyyətini artırmaq üçün tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatların əsas 
məqsədi müəyyən edilmiş lokal anomaliyanın dəqiqliyini artırmaq 
üçün ənənəvi metodları, alqoritmləri və məlumatların işlənməsi 
proqramlarını təkmilləşdirməkdir. Bundan əlavə, bu günə qədər 
Azərbaycanda çoxlu miqdarda analoq və az miqdarda rəqəmsal 
material yığılmışdır.  

Buna görə tezisdə nümunə olaraq bir maqnit sahəsinin 
modelinin ilkin sahəsi bərabər şəbəkədə rəqəmləşdirilməsi aparılıb və 
sonra bu sahə ADNSU da Geofizika kafedrasında hazırlanmış 
OSRED proqramından istifadə edərək kompüterə ortalaşdırma üsulu 
ilə optimal transformasiya parametri ilə transformasiya aparılıb.  

Transformasiya nəticələri SURFER qrafiki proqramında 
işlənməsi üçün uyğun bir formata çevrilib. Bu proqramın köməyi ilə 
ilkin model sahənin, regional və lokal maqnit anomalia sahələrin 2D 
və 3D versiyalarında xəritələri qurulub. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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4. İsgəndərov E.H. Kompleks tərkibli sahələrdə cazibə sahəsinin təsirli 
çevrilməsi alqoritmi. Məqalə. Azərbaycanda geofizika xəbərləri - bülleten 1998, 
Bakı, səh.17-18 

 5. İsgəndərov E.H. Böyük dərinliklər şəraitində cazibə sahələrinin 
çevrilməsinin səmərəliliyinin artırılması. 7 -ci Azərbaycan Beynəlxalq 
Konfransının tezisləri. Bakı 2010, səh 116. 
 

KƏLBƏCƏR RAYONUNUN YERALTI SULARI VƏ 
ONLARDAN İSTİFADƏ PERSPEKTİVLİYİ 

 
Bakalavr:  Elmi rəhbər: 
Şıxəhmədova Nəzrin İntiqam qızı 
IV kurs, qrup 131.18  

Ass. Tağıyev A.Ş. 

  
BMT-nin, Ümumdünya Su Forumlarının və Beynəlxalq 

Səhiyyə təşkilatlarının yekun sənədlərində əhalinin yararlı və 
keyfiyyətli dünya standartlarına cavab verən içməli su ilə təmin 
olunması və onlardan səmərəli istifadə edilməsi qlobal problem kimi 
qiymətləndirilmişdir.  

Kəlbəcər rayonu işğal altında qalarkən yeraltı su mənbələri 30 
il ərzində vəhşicəsinə, heç bir beynəlxalq qanunlara əməl etmədən 
talanmışdır. Kəlbəcər rayonunda mineral və termal su qaynaqları 
geniş yayılmışdır. Onlardan ən məşhurlarından Yuxarı İstisu, Aşağı 
İstisu, Turşsu, Tutxun, Qoturlu İstisuyu, Bağırsaq və s. göstərmək 
olar (şək.1. və şək.2.).  

Kəlbəcər rayonu ərazisində yüksək debitə malik Narzan tipli 
turş su bulaqları, həmçinin, Yuxarı İstisudan 2 km cənub-şərqdə 
yerləşən rodonlu su yataqları var. Bu yataqlara misal olaraq Bağırsaq 
yatağını göstərmək olar ki, bu yatağın da proqnoz istismar ehtiyatları 
2171,10 m³/gün təşkil edir. Həmin sular əsasən, sinir, oynaq və ürək-
damarları xəstəliklərini müalicə etmək üçün istifadə oluna bilər. 
Aşağı İstisuda intişar tapmış mineral su Çexiyadakı Karlovı Varı 
mineral suyundan keyfiyyətcə çox yüksəkdir.  
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Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, dərinliyi 1000 m və daha 
artıq olan quyularla temperaturu əsasən 90—100 0C olan termal 
suların alınması mümkündür. Kəlbəcər zonasında termal su 
yataqlarından elektrik enerjisinin alınması, sanatoriya, sağlamlıq 
ocaqlarının və yaşayış binalarının, turizm mərkəzlərinin və 
istixanaların qızdırılmasında alternativ enerji kimi istifadə edilməsi 
perspektivliyi yüksəkdir. 

 
Şək.1. Aşağı istisu. Kəlbəcər 

 
Tədqiqat ərazisinin bütün termal suları kimyəvi tərkibinə görə 

karbon-qazlı, sulfat-xlorid-hidrokarbonat-natriumludur və bu da onu 
deməyə əsas verir ki, Kəlbəcər rayonunun termal sularının 
formalaşması şəraitləri eynidir. Buradakı termal sularda qaz faktoru 
çox yüksəkdir. Suların keyfiyyəti isə temperaturdan asılı olaraq, 
qaynar sularda minerallaşması 0,7 q\l-ə qədər, soyuq sularda isə 
minerallaşması 3 q\l-dən çox olur.  
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Şək. 2. Qoturlu İstisu (Kəlbəcər) 

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək Kəlbəcər zonasında 
intişar tapmış yeraltı sulardan aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə 
olunması tövsiyə olunur: 

1. Tədqiqat ərazisindəki müalicə əhəmiyyətli sulardan bəzi 
xəstəliklərin müalicəsi, sanatoriya və turizm mərkəzlərinin 
açılmasında istifadə oluna bilər; 

2. Yüksək temperatura malik yeraltı sulardan alternativ enerji 
mənbəyi kimi bəzi sahələrdə, o cümlədən, yaşayış binalarının istilik 
sistemi ilə təchiz olunmasında, istixanaların yaradılmasında, elektrik 
enerjisinin alınmasında və s. istifadə oluna bilər; 

3. Tədqiqat ərzisində intişar tapmış bəzi su yataqlarından 
qiymətli və nadir elementlərin alınmasında istifadə oluna bilər; 

4. Ərazidə içməyə yararlı şirin sulardan su təchizatında istifadə 
oluna bilər; 

5. Suvarmaya yararlı sulardan irriqasiya suları kimi istifadə 
oluna bilər. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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MÜASİR PROQRAM TƏMİNATINDAN İSTİFADƏ 

ETMƏKLƏ GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN 
İNTERPRETASİYASI 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər  
Əşrəfzadə S.E:     dos. Məlikov X.F.  
II kurs. Qrup A1220 
Musayev M.Z: 
I kurs. Qrup A1221 

 
Neft-qaza olan təlabat qazılan quyuların dərinliyinin artmasına, 

eyni zamanda, həmin quyu kəsilişlərinin səhih tədqiq edilməsi üçün 
quyularda yerinə yetirilən quyu geofiziki tədqiqat işlərinin həcminin 
çoxalmasına gətirib çıxarır. Belə hal geofiziki məlumatların 
interpretasiyasına sərf olunan vaxtın artmasına səbəb olur. Əvvəlki 
illərdə tədqiq edilən quyunun QGT məlumatlarının interpretasiyasını 
interpretator yalnız maraq kəsb edən məhsuldan intervalı etməli 
olurdular. Müasir vaxtda mövcud olan interpretasiya proqramlar 
təminatından istifadə etməklə fasiləsiz olaraq bütün quyu kəsilişinin 
interpretasiyasını vermək mümkündür. Bu interpretasiya proqramın 
son nəticəsi kimi həm əyri, diaqram, həm də cədvəl, qrafik 
formatında vermə imkanına malik olması proqramın özəlliyini, 
müasirliyini ön plana çəkir. Tədqiqatımızı müasir proqram təminatı 
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olan Tigress proqramı ilə quyu kəsilişinin emal və interpretasiyamızı 
aparmaqda davam etdiririk. 

 Bu proqram vasitəsilə qeyd edilən çatışmamazlıqları aradan 
qaldıra bilirik, yəni quyu kəsilişlərinin geofiziki məlumatlarını kiçik 
zaman müddətində emal və interpretasiyasına, yüksək keyfiyyətli və 
dəqiqlikli müxtəlif formatda vermə imkanına, həmçinin məlumatların 
rəqəmsal şəkildə las formatda uzun müddət verilənlər bazasında 
saxlanılmasına imkan yaradır. 

 Quyu kəsilişinin Tigress proqramı vasitəsilə qurulması üçün 
şablon yaradılır, las formatında olan geofiziki məlumatlar yüklənilir. 
Xəritəçəkmə modulundan xəritələrin redaktə edilməsi menyusunu 
açıb,bazadakı bütün quyuları oxuduruq. Quyuların korelyasiya 
menyusunu açıb Utilities-Activate Mapping linkini seçirik. 
Xəritələrin redaktə edilməsi pəncərəsindən Edit-Wells-select-i seçib 
mausun orta düyməsini basaraq seçimi bitiririk. Send düyməsini 
klikləyib korrelyasiya pəncərəsində əvvəlcədən yadda saxlanılan 
şablonu seçirik və OK klikləyirik. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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GƏDƏBƏY QIZIL-MİS YATAĞININ V SAHƏSİNİN 

AÇIQ ÜSULLA İŞLƏNMƏSİNDƏ QAZIMA- 
PARTLAYIŞ İŞLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİN 

SƏMƏRƏLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI 
 

Magistrant:     Elmi rəhbər: 
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I kurs, qrup A1321 
 
Qazıma-partlayış işləri müxtəlif sənaye sahələrində, o 

cümlədən, mədən və tikinti sənayesində geniş tətbiq edilir. Faydalı 
qazıntı yataqlarının yeraltı üsulla işlənməsində qazıma-partlayış işləri 
müxtəlif təyinatlı dağ-mədən qazmalarının keçirilməsində və faydalı 
qazıntının istismarında tətbiq edilir. Açıq üsulla işlənmədə isə 
qazıma-partlayış işləri karyerin pillələrinin mərhələli şəkildə 
partladılması ilə həyata keçirilir.  

Partlayış işlərinin quyu, lağım, kamera, səthi və qazanvarı 
atımları ilə partlayış üsulları mövcuddur [1]. Qeyd olunan üsullardan 
quyu atımları ilə partlayış üsulu karyerlərdə daha geniş tətbiq edilir.  

Gədəbəy qızıl-mis yatağının V sahəsində keyfiyyətə nəzarəti 
təmin etmək məqsədilə qazıma-partlayış işləri, adətən, açılış 
süxurlarında 10 m, filizdə isə 2,5 m hündürlüyə malik pillələrdə 
həyata keçirilir. Filiz və ətraf süxurlar üçün bərklik əmsalının qiyməti 
f = 6 ÷ 8 arasında dəyişir. Pillələrdə kəşfiyyat və partlayış 
quyularının qazılması, əsasən, İsveçin Atlas Copco şirkəti tərəfindən 
istehsal olunan Atlas Copco ROC D7C, Atlas Copco T-35 markalı 
qazıma dəzgahları vasitəsilə həyata keçirilir. Hasilat və açılış 
pillələrində şahmat şəbəkəsi üzrə yerləşdirilən partlayış quyularının 
diametri, adətən, 89 və 102 mm, dərinliyi isə 3 və 11 m olur.  

Karyerdə quyuların partladılmasında emulsiyalı və dənəvər 
tipli ANFO partlayıcı maddəsindən geniş istifadə edilir. Suya qarşı 
davamlılığı və sıxlığı yüksək olan emulsiyalı ANFO-dan sulu 
quyuların partladılmasında, dənəvər tipli ANFO-dan isə quru 
quyuların partladılmasında istifadə edilir.  

Qazıma-partlayış işlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının 
əsas yollarına daxildir: partlayış aparılan süxur massivinin fiziki-
mexaniki xassələrinin dəyişməsindən asılı olaraq partlayıcı 
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maddələrin texniki və iqtisadi cəhətdən səmərəli növlərinin seçilməsi, 
quyular şəbəkəsinin optimal parametrlərinin seçilməsi, atımların 
əlverişli kommutasiya sxemlərinin seçilməsi, qazıma və doldurma 
proseslərinin mexanikləşdirilməsi, partlayış nəticəsində qazmaçıların 
və partlayış heyətinin marağını artırmaq üçün kompleks briqadanın 
təşkili [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bərkliyi aşağı olan süxurlarda və 
hündürlüyü az olan pillələrdə kiçik diametrə malik quyuların 
qazılması həm texniki, həm də iqtisadi cəhətdən səmərəli olub, 
qazıma-partlayış işlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına müsbət 
təsir göstərən əsas amillərdən biri hesab olunur. Bu iri parçaların 
çıxım faizini minimuma endirir və eyni zamanda qazıma sürətini 
artırır. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SEYSMİK KƏŞFİYYATLA NEFT -QAZA PERSPEKTİV 
ZONALARIN HÖVSAN YATAĞINDA AŞKARLANIB 

İZLƏNMƏSİ 
 

Magistrant:      Elmi rəhbər:  
Məmmədova Arzu Məmmədsadıq    prof.Əhmədov T.R 
II kurs, qrup A1210 

 
Hövsan yatağı Azərbaycanın, eləcə də dünyanın ən qədim 

neftli-qazlı regionu olan Abşeron yarımadasının cənubi-şərqində 
yerləşir. Yataq 1950-ci ildən, istismar olunur, geoloji geofiziki, 
xüsusən də seysmik, kəşfiyyatla öyrənilmiş və öyrənilməkdədir. 
Təqdim etdiyimiz məruzədə həmin məsələlər işıqlandırılmışdır. 
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Yataqda bu yaxınlarda 3D seysmik kəşfiyyat işləri aparılmış, 
0– 6 san intervalı üçün zaman kubu tərtib edilmişdir. Hövsan 
sahəsində iki yataq açılmışdır: sahənin qərbində Hövsan-1 və 
şərqində Hövsan-2.  

Dalğa sahəsinin xarakterinə görə bütün seysmik yazı 
intervalını, şərti olaraq iki kvazisinxron seysmostratiqrafik 
meqakompleksə (KSSMK) – miosen və pliosen komplekslərinə, alt 
pliosenə aid olan məhsuldar qat Qala, Qırmakıaltı, Qırmakı, 
Qımakıüstü, Balaxanı və Suraxanı seysmo komplekslərə ayrılmışdır. 
Hövsan-2 paleoqalxımının günbəzində zaman oblastında lokal 
“çökmə”, üstdə yerləşən əks olunmalarla zaman qalınlıqlarının 
artmasını müşahidə etmək olar. Tədqiqat sahəsinin şərqində bütün 
sahəni şimaldan cənuba kəsərək keçən “oyma” tipli anomaliya qeyd 
olunur. Bu anomaliyanın qərb yamacı dik, şərq yamacı isə əksinə 
yastı, daha zəif ifadə olunan sərhədlə səciyyələnir. Bu qırılmaların 
üzvi maddələrlə zəngin, anomal yüksək lay təzyiqinə malik miosenin 
gilli çöküntülərini və onları örtən, tədqiqat sahəsində əsas məhsuldar 
horizontların (kollektorların) lay dəstəsini kəsib keçdiklərindən 
Hövsan-2 yatağının formalaşmasında mühüm rol oynadıqları aşkar 
görünür. Hövsan sahəsinin cənubi-şərqində yüksək 
amplitudluseysmik yazı zonası müşahidə edilir. 

Nəticəyə gəldikdə: tədqiqat sahəsində kifayət qədər yüksək 
keyfiyyətli seysmik məlumatlar alınmış və kəsilişi inamla 
seysmostratiqrafik komplekslərə ayırmağa, onlar arasındakı 
sərhədləri müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Anomal seysmik 
yazı zonasının ölçüləri çox böyük olmadığından kəsilişin bu 
hissəsinin məhsuldarlığını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
xüsusiquyunun qazılması, məqsədəuyğun deyildir. Əgər digər 
obyektə quyu qazılarsa, kəsilişin bu hissəsinidə sınaqdan keçirmək 
daha düzgün olardı. 
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AKUSTIK KAROTAJIN YENI ÜSULU ILƏ ANOMAL 
YÜKSƏK TƏZYIQLI ZONALARDA ÇATLI MƏSAMƏLI 
SÜXURLARIN SÜZMƏ-TUTUM XASSƏSININ TƏYINI 
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 Akustik karotaj Quyuların Geofiziki Tədqiqi kompleksi 

daxilində yalnız süxurların süzmə-tutum xassələrinin təyinində deyil, 
həm də çatlı zonaların aşkarlanmasında, neftdoyumluluğun, 
süxurların mexaniki xassələrinin və.s, qiymətləndirilməsində geniş 
istifadə olunur. 

 AK üsulunun iştirakı ilə həll edilən məsələlərin say 
çoxluğunun genişləndirilməsi akustik siqnallardan böyük miqdarda 
informativ parametrlərin alınması mümkünlüyü ilə şərtləndiyindən 
bu parametrlərin əksəriyyəti yalnız müasir riyazi üsullarla etibarlı 
həll edilə bilər. 

 Bu üsul quyularda dalğa siqnallarının yaradılmasına və qeyd 
edilməsinə əsaslanır. [1] 

 Flüid ilə doymuş keçirici süxurlar mexaniki rəqslər zamanı 
məsamələrdə flüidin mikrosirkulyasiyası baş verdiyindən ideal 
elastiki mühit hesab edilmirlər. 
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 Mikrosirkulyasiya rəqslərin kiçik ampilitudunda baş 
verdiyindən akustik dalğa akustikanın xətti qanununa tabe olur. 
Xüsusən dalğa və Akustik karotajla təyin edilən parametrlər rəqsin 
amplitudundan asılı olur. 

 Apriori məlumatlara görə flüidlə doymuş süxurun keçiriciliyi 
nə qədər çox olarsa xəttlilikdən kənarlaşma bir o qədərdə yüksək 
olur. Bu isə şüalandırıcının müxtəlif güclərində akustik dalğaların 
parametrlərini müqayisə etməklə keçiriciliyi qiymətləndirmək olur.  

 Bu yanaşma ilə təyin edilmiş keçiriciliklə çatlı məsaməlik 
arasında əlaqə funksional olmur. Lakin digər qanunauyğunluqları 
qeyd etmək olar: 

1) Çatlı məsaməliliyin kiçik qiymətlərində keçiriciliyin 
yüksək qiymətləri qeyd olunur ki, bunu çatların əlaqəliliyinin yüksək 
olması ilə şərtləndirmək olar. 

2) Məsamələrin çatlılığının yüksəlməsi onların 
miqdarının, açıqlılığının və törəmə çevrilmə xarakterinin dəyişilməsi 
ilə izah etmək olar. 

 Tədqiqat obyekti kimi orta Kür çökəkliyində yerləşən 
Tərdəllər yatağının neftlilik cəhətdən perspektivli olan, anomal 
yüksək məsamə təzyiqinin təzahür etdiyi eosen yaşlı çöküntülər 
seçilmişdir. 

  
 Məsaməlilik və keçiricilik əmsalları arasında korrelyasiya 

əlaqələri qurulmuş və bəzi interpertasiya məsələri nəzərdən 
keçirilmişdir. 

 Tədqiqat işində həmçinin obyektin bir quyu kəsilişində anomal 
məsamə təzyiqi qiymətləndirilmiş, süxurların süzmə-tutum xassəsinə 
onun təsiri göstərilmişdir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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ABŞERON YARIMADASINDA QALA GÖLÜNÜN 
RADİASİYA FONU 

  
Magistrant:      Elmi rəhbər: 
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II kurs, qrup A1210 

 
Azərbaycanda quru sahələrin neft və neft məhsulları ilə 

çirklənməsi daha çox Abşerоn ərazisində baş verir. Aparılan 
tədqiqatlara görə Abşeron yarımadasında, Qala gölün şimal tərəfində 
olan ərazidə neftlə çirklənməyə səbəb hazırda fəaliyyət göstərməyən, 
keçmiş NQÇİ-nə məxsus olan, neft quyularından axıdılan və bu 
ərazidə yerləşən neft ayırıcı avadanlığın (separator) fəaliyyəti ilə 
bağlı ayrılan lay suları olmuşdur.Həmçinin ərazidə neft quyuları və 
neft-qaz obyektlərinin qalıqlarının olması ərazini daha ciddi 
çirklənməsinə səbəb olmuşdur. 

Qala gölünün ətraf sahəsinin 10-20 m enində radioloji 
monitorinqi və ümumi göl ətrafı zolaqda dozimetrik ölçmə işləri 
aparılmışdır.Bu ölçmələr nəticəsində, gölün şimal-qərb sahil 
zonasının bəzi nöqtələrində qamma şüalanmanın doza gücünün 20-50 
mkR/saat intervalında olduğu müəyyən edilib. Gölün digər 
sahələrində qamma şüalanmanın ekvivalent doza gücü adi fon 
səviyyəsində,yəni 14- 16 mkR/saat intervalında dəyişir. 

Qala gölünün ətrafında qamma-şüalanma fonunun tədqiqatnın 
nəticələrinə əsasən təyin olunmuşdur ki,ərazidən götürülmüş 
nümunələrin analizi nəticəsində tərkibində yalnız təbii 
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radionuklidlərin olduğu təyin edilmişdir. Bu cür sahələrdə ekoloji 
bərpa işlərinin aparılması layihələri təkmilləşdirilməlidir. 

Neft və radioaktiv tullantılarla çirklənmiş sahənin 
sağlamlaşdırılması üçün hazırki dövrdə mexaniki (fizikikimyəvi), 
biоlоji, kimyəvi, termik və biоtexnоlоji rekultivasiya üsullarından 
istifadə оlunur. 

Rekultivasiya оlunacaq yerdən, tоrpaq nümunəsinin götürülmə 
prosesinə əsasən çirklənmiş ərazi, nümunələrin götürülməsi üçün 
dairələrə bölünür, qiymətlər taxta dayaqlarla yerə bərkidilir. Hər 
dairədən dörd nöqtədən və hər nöqtədən üç dənə qarışdırılmış 
nümunə götürülür.Hər dairədən iki ədəd qarışdırılaraq götürülmüş 
nümunə labоratоriyaya verilir. Üçüncü nümunə gələcəkdə ehtimal 
edilən analiz üçün saxlanılır. Analizlərin nəticələrinə görə 
təmizləmənin yekununda tərtib olunan nəzarət qiymətləri ilə 
əvvəlcədən müəyyən edilən nümunələrin labоratоriya qiymətləri 
müqayisə edilir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Ismayılоv N.M. Neftlə cirklənmiş tоrpaqların və qazma şlamlarının 
təmizlənməsi. Bakı, «Təhsil» NPM, 2007 168 s 

2. Ağayev Ş.B., Əfkərоv Q.X. Abşerоn yarımadasının pоzulmuş və 
çirklənmiş tоrpaqları, оnların yaranması, rekultivasiya prоblemləri. Bakı,2007 33 s  

3. H.Aslanov, S.Səfərli “Azərbaycan neftlə çirklənmiş torpaqları,onların 
rekultivasiyası və mənimsənilməsi” BAKI-2008 
  



 39 

“QAZ-NEFT-MƏDƏN” BÖLMƏSİ 
 

KİÇİK DİAMETRLİ QUYULARIN QAZILMASINDA 
QUYUDIBI MÜHƏRRİYİN TƏDBİQİ 
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Quyudibi mühərrik pozitiv yerdəyişmə motorudur hansı ki, 

qazma baltasının qazma məhlulunun axını vasitəsi ilə dəqiqəyə 
düşən fırlanma sayını artırır. Quyudibi mühərriyin geniş və müxtəlif 
tədbiq sahələri vardır , bunlardan bəziləri aşağıdakılardır. 

- Maili quyuların qazılması, 
- Yan lülənin qazılması, 
- Üfuqi quyuların qazılması, 
- Kiçik diametrli quyuların qazılması. 
Quyudibi mühərrik ən sərt qazma şəraitlərində belə özünü 

doğrultmuşdur. Tədbiqinin başlanğıcından bu dövrə pozitiv 
yerdəyişmə motoru inkişaf etdirilmiş, ekonomik və əməliyyat 
səmərəliliyi artırılmışdır. 

Son dövrlərdə kiçik ölçülü quyuların qazılmasının 
texnologiyasında olan  irəliləyiş və neftin qiymətinin düşməsinə görə 
əməliyat büdcəsinin azalması nəticəsində bu qazma texnikasının neft 
qaz kəşfiyyatında, qiymətləndirmə və yenidən işləmədə tədbiqi 
artmış və inkişaf etmişdir. 90%-i 7inçdən kiçik diametrli quyulardan 
tutmuş 70%-i 5 inçdən kiçik qazılmış quyulara qədər olan quyular 
kiçik diametrli quyular adlanır. Kiçik diametrli quyuların əsas 
məqsədi qazmaya sərf olan zamanı və boru diametrini azaltmaqla 
kəmərlərin xərcini azaltmaqdır.  

Kiçik diametrli quyuların qazmasında quyudibi mühərrikdən 
istifadə nəticəsində rezin profilin azaldılması yeyilməni azaldaraq 
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fırlanma momentini artırır. Bu fırlanma momentinin artması 
nəticəsində qazma sürəti də artır. Bir çox hallarda mud motor, 
motorsuz rotor qazma sistemlərindən daha yaxşı nəticə gostərir. 
Buna səbəb rotor sistemində fırlanmanın rotor stol asılığıdır. Bəzi 
qazma qurğularında fırlanma sürəti limitlidir. Quyudibi mühərrik isə 
məhlulun dövranı zamanı fırlanma və gücü birbaşa baltaya 
yönləndirir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Kohen, J.H., Maurer, W.C. and Lonq, Roy C., “,Kiçik diametrli qazma 
sisteminin sahə tətbiqi” Luiziana, 2000, səh. 57-58 

2. Şuk, Deç, J.A., Maurer, W.C., Matson, R.P.,Mueller, D.T., Hopmann, 
M., Bunen, P. and Reeves, S.,: “Kiçik ölçülü quyuların qazılma və tamamlanması”, 
1995, səh 83. 

 
HASİLATIN DÜŞMƏ ƏYRİLƏRİNİN TƏHLİLİNİN 
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Hasilatın düşmə əyrilərinin təhlili dedikdə azalan hasilat 
göstəricisini təyin etmək, bu göstəricinin gələcəkdəki dəyişməsini 
proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan qrafiki metod nəzərdə tutulur. 
Eniş əyriləri, debitin azalmasının layın təbii enerjisi aşağı düşməsi ilə 
mütənasib olduğunu ehtiva edir. Bu qrafiki metodun qurulmasında 
əsas ideya tədqiqatlar zamanı neft çıxarma prosesinin müxtəlif 
mərhələlərində dəqiq proqnozun verilməsi və onun əsasında 
işlənmənin səmərəliyinin artırılmasından ibarətdir. Buna əsasən deyə 
bilərik ki, işin məqsədi neft yataqlarının debitini hesablamaq üçün 
optimal düşmə əyrisinin seçilməsi bizdən tələb edilir. 1-ci şəkildə 
quyu hasilatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Belə ki Arps 
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tənliyinin köməyi ilə hasilatın azalma intensivliyi b-hiperbolik 
eksponent faktorunun da aldığı qiymətlər nəticəsində aşağıdakı kimi 
təyin olunur. 

𝑞(𝑡) =
𝑞,

(1 + 𝑏𝐷,𝑡))0/2
 

1.Eksponsial enmə əyrisi  b-faktorunun 0 qiymətində baş 
verir. (b=0)𝑞 = 𝑞,𝑒456 

Burada q-cari hasilat, 𝑞,- başlanğıc hasilat, e- isə 
eksponentdir. 

2.Hiperbolik enmə əyrisi  b-faktorunun 0.5 qiymətində özün 
göstərir. (b=0.5) 

𝑑6 =
𝑑,

(1 + 𝑏𝑑,𝑡)
 

3.Harmonik enmə əyrisi isə b-faktorunun 1 qiymətində 
yaranır. (b=1) 

𝑞 =
𝑞,

(1 + 𝑑,𝑡)
 

Bu düsturlara əsasən deyə bilərik ki yataqlarda müxtəlif 
istismar proseslərində b-hiperbolik parametrin qiymətlərindən aslı 
olaraq yuxarıda göstərilən üsullardan biri tətbiq olunur. Məsələn 
Azəri-Çıraq-Günəşli yatağında b=0.5-0.8 arasında qiymət alarsa bu 
zaman eksponsial model daha çox səmərəli olur. Bunun nəticəsində 
ona uyğun istismar üsulu seçilir. 
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Əliyev Təbriz Ramiz oğlu                          dos.Vahid Mustafayev 
II kurs. qrup: A2120 

 
Dəniz neft-qaz sualtı qurğuların və yataqların yenidən bərpası 

dedikdə sualtı neft və qaz yataqlarının yenidən qurulması yəni 
“Reconstruction” nəzərdə tutulur. Quyular suyun səthində 
yerləşdirilmiş xüsusi qazma qurğuları vasitəsi ilə qazılır hansı ki, 
dərin sularda yarı batırılmış qurğulardan istifadə olunur. Bu sistemdə 
quyu məhsulu axın xətti istiqamətində ilkin emal olunma üçün suyun 
səthində yerləşən qurğulara göndərilir. Sadə dəniz platforma sistemi 
platformanın yanında yerləşən quyudan ibarət olur. Daha kompleks 
şəkildə olan sistemlərdə isə  bir neçə quyudan və ümumi axın 
xəttindən və quruda ya da dənizdə yerləşdirilmiş ilkin emal 
sistemlərindən ibarətdir [1,2]. Dəniz quyu sistemləri baxmayaraq ki, 
şərti platformalardan baha başa gəlir lakin onların abadlaşdırılması 
xərcləri daha azdır çünki bu sistemlər digər quyu məhsullarının 
çıxarılması üçün də istifadə oluna bilər və daha dayazsulu hissələrdə 
istifadə olunur. 

 Bu sistemlər bir çox müsbət cəhətlərə malikdir hansı ki, 
dənizin dibində bəzi avadanlıqlar yerləşdirilir. Mövcud müasir 
texnologiyaların sayəsində maye qaz separasiyası, “Submersible” 
nasoslar, dəniz dibinin qumlu hissəsi ilə işləmək üçün qurğulardan 
istifadə olunur. 

 Ümumiyyətlə neft-qaz yataqlarının abadlaşdırılması 3 
istiqamətdə aparılır ki, bunlara da aşağıdakı istiqamətlər aiddir:  
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Quyu məhsulunun nəqlə hazırlanması üçün obyektlərin 
tikilməsi, suyu laya vurmaq üçün obyektlərin tikilməsi 

Çənlər parkı layihəsinin hazırlanması 
Magistrantal boru hissələrinin layihəsinin hazırlanması 
Quyu məhsulunun nəql üçün hazırlanması dedikdə neftin və ya 

qazın tərkibini təşkil edən  sudan, mexaniki qarışıqlardan 
təmizlənməsi obyektləri başa düşülür ki, bunlara da separatorlar, toz 
tutucular, yağ tutucular aidddir. Laya suyun vurulması obyektində 
isə lay təzyiqini saxlamaq məqsədi ilə laydan neftlə birlikdə çıxrılan 
su təmizlənib optimal vəziyyətə gətirildikdən sonra laya vurulur 

Çənlər parkının layihələnndirilməsi əsas işlərdən biri olub 
neftin və ya qazın ötürülməzdən əvvəl saxlanmasını təmin edir ki, 
layihələndirilmədə bizə illlik ötürmənin və saxlanmanın qiymətləri 
çənlərinin həcminin müəyyən edilməsi üçün lazımdır [3]. 

Boru xətlərinin layihələndirilməsi neftin, qazın ötürülməsi 
əhəmiyyətini daşıyır ki, bu  da daşınaqacaq məhsulun həcmindən, 
təzyiqindən asılı olaraq fərqli qalınlıq, möhkəmlik həddində və 
relyefdən asılı olaraq əyilməyə hesablanaraq layihələndirilir 
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QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI TƏZAHÜRLƏRƏ 

QARŞI NƏZARƏT  MEXANİZMİNİN İŞLƏNMƏSİ 
 

Tələbə:                                               Elmi rəhbər;           
Əhmədzadə Nərmin Rauf qızı  b/m ŞirinoM.M. 
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Neft və qaz quyularının qazılması  zamanı layda olan flüidlərin 

(su, neft, qaz ) quyu lüləsinə daxil olması təzahür adlanır və flüidlər 
təzahür flüidləri adlanır. Quyuya təzahür halı yarandıqda  atqı baş 
verməsi ehtimalı olur.  

Ümumiyyətlə, təzahür lay təzyiqinin, Pl, qazma məhlulunun, 
Ph.s və ya  Ph.d., təzyiqlərindən artıq olduğu hallarda yaranır. Baıqa 
sözlə desək, təzahür təzyiqlər fərqi, DP (qazma məhlulunun yaratdığı 
təzyiq ilə lay təzyiqinin arasındakı fərq) mənfi olduğu  hallarda baş 
verir. Riyazi olaraq, təzyiqlər düşgüsü aşağıdakı kimi yazılır.  

 

 
burada - DP  təzyiqlər düşgüsü; uyğun olaraq Ph.s. , Ph.d 

qazıma məhlulunun hidrostatik və hidrodinamik təzyiqləridir; Pl –lay 
təzyiqidir.  

Ona görə də, burada DP  kəmiyyəti üçün aşağıdakı üç hal ola 
bilər bilər: 

- DP > 0, quyuda hidrostatik təzyiqin yüksək olması ilə 
(repressiya ilə) qazıma – bu halda təzahür baş verə bilməz 

- DP = 0, tarazlaşma şərti daxilində – təzahür baş vermir 
- DP < 0, quyu lüləsində kiçik hidrostatik təzyiqlə (depressiya 

ilə) qazıma – təzahür baş verə bilər. 
       Quyuya nəzarət olunma əməliyyatlarında və mümkün 

idarə oluna bilməyən atqıların qarşısının alınmasında quyuya 
təzahürün vaxtında aşkar edilməsi çox vacib məsələlərdən biridir.  

Təzahürə qarşı nəzarət üçün əsasən aşağıdakı üsullardan 
istifadə edilməlidir: 

1 - Qazmaçı üsulu 
2 - Mühəndis üsulu və yaxud gözləmə və ağırlaşdırma üsulu 

1. PPP sh -=D

1. PPP dh -=D
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3 - Atqı ilə paralel aparılan mübarizə üsulu  
4 - Həcmi üsul 
5 - Dinamiki boğma üsulu  
 Aşağıdakı şəkildə təzyiqlər düşgüsü və ona müvafiq təzahür 

halları göstərilmişdir. 
 
  repressiya ilə qazıma.     tarazlaşmış.     depressiya ilə qazıma 

 
 
Qazmaçı üsulunda təzahür edən fluidi ilkin qazıma məhlulu 

sıxlığından istifadə etməklə boruarxası fəzadan maye dövranı 
vasitəsilə çıxarılır və sonra  qazıma alətində və boruarxası fəzada 
olan ilkin məhlulunu sıxışdırmaq üçün daha ağır məhlulun (boğucu 
məhlul) quyu lüləsində dövranı yaradılır. 

Mühəndis və yaxud gözləmə və ağırlaşdırma üsulunda ilkin 
məhlulu sıxışdırmaq üçün daha yüksək sıxlıqlı məhlulun (boğucu 
məhlul) dövranını yaradırlar. Bu eyni zamanda təzahür fluidini də 
boruarxası fəzadan yerin səthinə  çıxarır.  

Atqı ilə paralel aparılan mübarizə üsulunda ilkin qazıma 
məhlulu intervallarla ağırlaşdırılır, yəni,  

 

Qazma 
məhlulu 

Qazma 
məhlulu 

Qazma 
məhlulu 

a- Atqı yoxdur b- Atqı yoxdur c- Atqı baş verir 
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γm1=γm0 + ∆γ 
γm2=γm1 + ∆γm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
γmn=γm(n-1) + ∆γm 
Həcmi üsulda ilkin məhlulu quyuağzında quraşdırılmış fontan 

klapanı vasitəsilə boşaltmaqla, təzahür fluidinin yuxarıya qalxma 
imkanı yaranır. Bundan sonra quyuya ağır məhlulu vurmaqla 
quyunun tavanında olan qaz sıxışdırılır.  

Dinamiki boğma üsulunda dövran edən mayenin ekvivalent 
sıxlığı anlayışından istifadə edirlər ki, bu da boruarxası  fəzada 
sürtünmə təzyiqinin azalmasıdır. Yüngül məhlulun və ya təmiz 
suyun yüksək sərf sürəti ilə dövranı,  atqısı olan quyunu nəzarət 
altına almağa imkan verir. 
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MODULLARIN OPTİMAL YERLƏŞDİRİLİLMƏSİNDƏ 3D-

MODELLƏŞDİRİLMƏNİN TƏTBİQİ. 
   
Magistrant:     Elmi rəhbər  
Əhmədov Hidayət Tələt    dos.İsmayılov R.Ə 
II kurs  Qrup A2120 

 
Neft platformalarının yuxarı tikilisində texnoloji modullar 

yerləşdirildikdə onun ölçülərinin məhdud olması səbəbindən rasional 
sxemin seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir[1-3]. 

Platformaların yuxarısında olan  tikilisi üzərində texnoloji 
avadanlıqların yerləşməsində hal-hazırda müasir kompüter 
texnologiyasından çox  geniş istifadə olunur. Bu texnologiyaların 
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köməyi ilə  konstruksiyaların  3D-modelləşdirilməsini təmin 
edirlər[4]. Bu istiqamətdə əsas olaraq  Norveç mühəndisləri çox  
geniş bir təcrübə əldə etmişlər. Onlar dənizdə olan  neft 
platformalarının layihələndirilməsində  Rebis adlı AutoPLANT 
proqram kompleksindən istifadə edirlər. Bu kompleksin əsas köməyi 
bu olmuşdur ki, ondan  istifadə etməklə 3D-modelləşdirilməni 
aparmaqla Şimal dənizində olan neft platformalarının quraşdırılması 
işlərinin aparılması və  layihəsinin işlənməsinə sərf olunan vaxtı   iki 
dəfə azaldılmasına nail olmuşlar. Aker  Maritime və Kvaerner 
Oil&Gas şirkətlərinin Snorre adlı müştərək layihəsində Maritime 
Hydraulics şirkəti ilk olaraq müasir 3D-kompüter modelləşdirilmə 
üsulunu tətbiq etmişdir. Bundan  əvvəlki  layihələrdə şirkətin əsas 
işlədiyi çizgilər  2D-cizgilər olmuşdur və AutoCAD  proqramından 
polad konstruksiyaların və avadanlıqların  yerləşdirilməsində, 
kəmərlərin  çəkilməsinin   və s  olan  işlərin aparılmasında istifadə 
etmişdir.Ancaq boru xətlərinin 2D sahədə çəkilməsi bir neçə 
çətinliklər yaradırdı.Belə ki, layihəni tərtib etdikdə boru kəmərlərinin  
hansı səviyyədən keçdiklərini təsəvvür edib bilmək və xüsusi işarələr 
ilə aşağıya yada yuxarıya istiqamətlənməsini qeyd etmək lazım idi. 
Belə bir çatışmamazlıq da var ki ,2D mühütdə yalnız elementin 2 
ölçüsü olduğundan konusturuksiyaya baxdıqda orda olan qarşılıqlı 
kəsişmələri və səhvləri aşkar etmək çox çətin olrdu. . Belə ki, 
cizgilərdə olan  uyğunsuzluqları ortaya çıxarmaq  üçün  kəsiklərdən, 
planlardan, şaquli proyeksiyalardan  istifadə edilirdi, ancaq  ixtiyari 
götürülmüş  iki cizgidə kəmərlərin hündürlük kimi qeyd olunan  
nöqtələri bir -biri uyğun gəlmədikdə kəsişmələrə yol verilirdi.  

2D-mühitdə olan  layihələndirməni aparan zaman hazırlanma, 
quraşdırma işlərinin aparılması üçün zərüri kimi nəzərə alınan bütün 
cizgilər çox sayda  işçi eskizlərdən hazırlanırdır. Buna görə də bu iş 
çox  vaxt aparırdı. Sonuncu olaraq bunu da  qeyd etmək   lazımdır ki, 
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layihədə olan düzəlişləri apardıqdan  sonra, orda olan  cizgilərin 
hamısında əl vasitəsi ilə  dəyişiklərin aparılması tələb edilirdi.  

 Yuxarıda sözü gedən çatışmazlıqlar və istehsalat 
meydançasının da   məhdud şəkildə   olması amili  “Snorre  B”  
layihəsi dairəsində  qazma avadanlığını yerləşdirmək üçün  Maritime 
Hydraulics  şirkətini 3D- layihələndirilmə üsulunun tətbiq 
olunmasına vadar etmişdir.  Şirkətdə olan  mühəndislər  Norveçdə   
və digər ölkələrdə  AutoCAD  mühitində iş görən 3D-
layihələndirilmə proqramlarını geniş şəkildə  təhlil etdikdən sonra  
Rebis şirkətinin AutoPLANT  3D   proqram təminatı üzərində  
seçimini etmişdir. Bu seçim də  onunla əsaslanırdı   ki, burada olan 
ənənəvi  AutoCAD  proqramında olan   imkanlar  genişlənmiş  və 
əlavə olaraq da   3D  modelləşdirilməyə aid olan  funksiyalar əlavə 
edilmişdir. Əlavə olaraq da  bu  proqram təminatına gərginlik 
vəziyyətinin modelləşdirilməsi modulları da daxil idi. 
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DƏNİZ KONDENSAT QUYULARININ İSTİSMARINDA 

QUYUDİBİ ZONADA MAYE TOPLANMASI PROBLEMİ VƏ 
ONUNLA MÜBARİZƏ 
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Kondensat yataqları istismara cəlb olunan zaman quyularda 
yaran mürəkkəbləşmələrin biri də quyudibi süzgəc hissəyə toplaşmış 
mayedir (burada: su və ya kondensat). İzotermik hal üçün təzyiqin 
azalması ilə lay məhsulunun  süzülməsi zamanı faza çevrilmələri baş 
verir. Bu tip quyuların istismar edilməsi zamanı quyuda qaz axınının 
sürəti elə tənzimlənməlidir ki, laydan quyuya daxil olan lay məhsulu 
ilə birgə quyuya daxil olan bərk hissəciklərin (süxur hissəcikləri, 
qum,sement və s.) və maye damcılarının (kondensləşmiş qaz və ya 
su buxarı) lift boruları vasitəsi ilə quyuağzına çıxarılmasını təmin 
edilsin. Bu halın əksi olarsa quyunun filtir  hissəsində ya bərk 
mexaniki qarışıqlı tıxac yaranacaq və yaxud da maye toplanacaqdır 
ki, bu da nəticə etibarı ilə axınına (laydan quyuya) əks müqavimət 
yaradaraq quyunun debitinin azalmasına səbəb olacaqdır. Bu 
başverdikdə isə quyuda döyüntülər yaranacaq, fazaların fraksiya 
tərkiblərinin dəyişməsi müşahidə olunacaqdır. 

Qaz-kondensat yataqlarına qazılmış quyularda istsimar zamanı 
quyu məhsulunun lift borularında minimal qalxma sürətinin nəzəri 
olaraq hesablanması üçün müxtəlif modellər təklif edilir (Li Min, 
Törner və s.). 

Quyudibi filtir zonada toplanmış maye probleminin həllində 
lift boruları (NKB - nasos-kompressor boruları) mühüm rol oynayır. 
Belə ki, qaldırıcı boruların həm diametrlərinə, həm də endirilmə 
dərinliyinə xüsusi tələblər qoyulur ki, bu da nəticə etibarı ilə süzgəc 
hissədə maye toplaşma probleminin qarşısının alınmasında 
əhəmiyyətlidir. Bundan başqa sözü gedən qaldırıcı borulara 
qoyulmuş tələblərin ödənməsi sayəsində lay enerjisi daha rasional 
sərf edilir, qaz amili azalır, quyuların fontanvurma dövrü artır və 
hətta quyularda baş verən digər mürəkkəbləşmə və qəza hallarının 
aradan qaldırılması məsələsi çox daha asanlaşır. 
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Lift borularının diametrlərinin hesablanması üçün verilən 
modellərin analizindən Kırılov modeli ilə hesablanmış  diametrin ən 
kiçik olması, bu sayədə də sürüşməyə sərf olunan basqı itkilərinin 
minimuma enməsi müşahidə olunmuşdur. 
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QUYUAĞZI TƏZYİQİN ARTIRILMASI ÜÇÜN 
TƏDBİRLƏRİN GÖRÜLMƏSİ 
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Dəniz neft yataqlarının işlənməsində quyuların hasilatı 

mədəndaxili boru kəmərlərinə verilir və sahilə yönəldilir. 
Mədəndaxili boru kəmərlərində təzyiq 20 atmosferdə saxlanılır. 
Quyuların ağız təzyiqi 20 atmosferdən aşağı düşdükdə quyuların atqı 
xətti mədəndaxili boru kəmərindən ayrılır və quyunun hasilatı fərdi 
çənlərdə yığılır və fərdi vasitələrlə sahilə aparılır[1,2]. Bu çətinliyin 
qarşısını almaq üçün quyuağzı təzyiqin artırılması üçün müvafiq 
tədbirlərin görülməsi təklif olunur [3].  

Nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri fontan quyularında boru 
arxası fəzada müvafiq miqdarda sıxılmış qazın vurulmasıdır. Ilkin 
sınaqlar təsdiq edir ki, quyularda bu tədbirlər əsasında quyudibi 
zonasında təzyiqin artırılması mümkündür. Quyuya vurulan qazın 
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miqdarı elə seçiləcək ki, quyuağzı təzyiq 20 atmosferdən böyük 
olsun və bu quyuları yenidən mədəndaxili kəmərə qoşmaq mümkün 
olsun. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Qurbanov R.S., Nəsibov N.B. Fontan neft quyularının istismar üsulu. 
AzR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. I.20090123, 
15.07.2009. 

2. Abdin E.T., Nəsibov N.B. Layın təbii enerjisindən səmərəli istifadə 
olunmasını təmin edən yeni istismar üsulunun tətbiqi // AzTU Elmi Əsərlər, 2007, 
№1, s.97-98. 

3. Qurbanov R.S., Nəsibov N.B. “Günəşli” neft yatağı üzrə fasilə lay 
dəstəsinin neft ehtiyatlarının hesablanması // Texnika, 2002, №3, s.60-66. 

 
SEMENTLƏMƏ ƏMƏLİYYATLARINDA GİL 

ŞİŞMƏLƏRİNİN VƏ KƏNAR QAZ, SU MİQRASİYALARININ 
QARŞISININ ALINMASINDA NANOTEXNOLOJİ 

TƏTBİQLƏRİN HAZIRLANMASI. 
 

Magistrant:      Elmi rəhbər:  
Cəlilov Ə.İ           Prof. H.R.Qurbanov 
II kurs. qrup A2130 

 
Qazma əməliyyatlarında gil şişmələrinin və kənar qaz, su 

miqrasiyalarının qarşısının alınmasında nanotexnoloji tətbiqlərin 
hazırlanması işində “Günəşli” yatağının yüksək temperaturlu və 
yüksək təzyiqli lay seksiyalarının qazılmasında yaranan “Yaşıl Gil” 
probleminin qarşısının alınması məqsəd götürülmüşdür. Problemin 
həlli zamanı dünya praktikasında müxtəlif sənayelərdə tətbiq olunan 
nanohissəciklərin aqressiv mühitlərdə qazılan quyulara vurulan 
qazma məhluluna tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. 

Müasir elm olan nanotexnologiya, adi üsullardan istifadə 
etməklə həll edilə bilməyən çox kiçik ölçülərdə baş verən sənaye 
problemlərini həll etmək üçün müxtəlif üsullar təqdim edir [2]. 
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Müxtəlif tipli nanomateriallar neft- qaz sektorunun bir çox 
sahələrində, xüsusən qazma məhlullarında, məhlul sirkulasiyasının 
qorunmasında, neft vermə əmsalının artırılmasında (NVƏ) və 
sementləmədə uğurla tətbiq edilməkdədir [3]. Bu tədqiqat qazma 
məhlulunun reoloji xüsusiyyətlərini dəyişdirərək, həmçinin məhlulun 
termal, optik, elektrik və mexaniki xarakteristikalarında müxtəlif 
çevrilmələr edərək daha yüngül, dayanıqlı hala gətirməklə, aqressiv 
laylarla təmas zamanı şişmə, qaz-maye təzahürü və məhlul itkisi 
kimi problemlərin qarşısını alır [1] . 

Qazma məhlulunun reoloji profilinin diaqnozlaşdırılması 
kompleks əməliyyat olub, mikro quruluş mexanizmlərinin 
öyrənilməsini tələb edir [5]. 5% bentonit tərkibli məhlula, dəmir 
oksidinin (Fe2O3) nanohissəcikləri (3-30 nm) əlavə olunaraq 
temperaturun və təzyiqin yüksək qiymətlərində məhlulun termal və 
mexaniki davamlılığının artması əldə olunmuş və məhlulun gillə 
təsiri zamanı şişmənin qarşısı alınmışdır .  

Bu nanotexnoloji tətbiq nəticəsində dünya praktikasında 
Meksika körfəzinin 330-cu bolokunda, Şimal dənizinin Forties Delta 
yatağında və Çinin Vuşi dəniz neft-qaz yatağında tətbiq olunaraq gil 
şişmələrinə maksimal dərəcədə təsir göstərilmişdir [4]. 

Meksika körfəzi, Şimal dənizi, Cənub-şərqi çin yataqlarında 
tətbiq olunan nanotexnoloji tətbiqin ((Fe2O3) nanohissəciklərinin 
qazma məhluluna tətbiqi), oxşar geo-strukturlu Günəşli yatağında 
tətbiq olunması nəticəsində qazma əməliyyatlarına yüksək ölçülü 
problemlər yaradan “Yaşıl Gil” problemini müasir tətbiq nəticəsində 
həlli nəzəri olaraq təsdiqini tapmışdır.  
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DƏNİZ NEFTQAZ YATAQLARININ SUYLA TƏSİR 
ÜSULUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏHLİLİ 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Bəndalızadə Bəndalı Babək   Dos. D.F.Hüseynova 
II kurs qrup A2220 
 

Dəniz neftqaz yataqlarının qalıq neft ehtiyatlarının kifayət 
qədər böyük həcmdə olması, hasilatın sabit saxlanılması və 
artırılması üçün qalıq ehtiyatı çox olan sahələrə yeni quyuların 
qazılmasını və suvurma prosesinin təkmilləşdirilməsini tələb edir.  

Hazırki dövrdə dəniz neftqaz yataqlarının işlənməsi üçün ən 
intensiv və iqtisadi səmərəli laya təsir üsulu əsasən suvurmadır və 
bütün neft yataqlarının 90 %-dən çoxu ikinci təsir üsullarının 
tətbiqilə işlənir. Azərbaycan, ABŞ, Kanada, Rusiya, Səudiyyə 
Ərəbistanı və digər ölkələrdə neft yataqlarının işlənməsində suvurma 
prosesi intensiv tətbiq olunur. Suvurma texnologiyasının nisbətən 
sadəliyi, yüksək səmərəliyi, su mənbəyinin mövcudluğu və işçi 
agentin baha olmaması bu üsulun geniş yayılmasına təkan vermişdir. 

Suvurma prosesin səmərəliyinə müxtəlif geoloji-mədən 
amilləri təsir edir və bunları nəzərə almadan onun effektivliyini 
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təmin edəcək tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün deyil. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, suvurma prosesini tətbiq edərkən lay 
parametrlərinin təsiri kompleks şəkildə öyrənilməlidir. Geoloji-
mədən amillərinin suvurmaya birgə təsirini öyrənmək üçün 
çoxölçülü statistik modellərdən istifadə olunur. 

Yataqlarda suvurma təsir prosesini səmərəli aparmaq üçün: 
suvurmanın başlanma vaxtı, quyuların yerləşmə sistemi, suvurma 
tempi, suvurma prosesinin dayandırılması və onun effektivliyinin 
proqnozlaşdınlması məsələləri həll olunmalıdır. 

Bəzi yataqlarda suvurma prosesi onların işlənməyə başlandığı 
zaman aparılır ki, bu da yüksək neftvermə əmsalının əldə edilməsinə 
müsbət şərait yaradır. Digər hallarda suvurmanın tətbiqinə yataqların 
işlənməsindən xeyli vaxt keçdikdən sonra başlanmışdır.  

Yataqların işlənməsində tətbiq olunan bütün geoloji-texniki 
tədbirlər kimi suvurma prosesinin də effektivliyi 
proqnozlaşdırılmalıdır. Araşdırmalar göstərir ki, suvurma prosesinə 
ən çox təsir edən parametrlər aşağıdakılardır: lay süxurlarının 
keçiriciliyi, qumluluğu, layın hidrokeçiriciliyi, neftin özlülüyü, su və 
neftin özlülüyünün nisbəti, quyu şəbəkəsinin sıxlığı, suvurma sistemi 
və işlənmə tempi. Göstərilən məlumatlar əsasında statistik və 
dinamık modelləri tətbiq etməklə suvurmanın səmərəliyi təyin edilə 
bilər. 

Lay təzyiqini saxlamaq və nefti sıxışdırmaq üçün yatağa böyük 
həcmdə su vurulur və bu zaman ehtiyatın qeyri-bərabər çıxarılmasına 
neftlə doymuş kollektorların parçalanması və yüksək qeyri-bircinslik 
təsir edir. Yatağın işlənmə zamanı yüksək keçiricilik sahələrdə neft 
ehtiyatı daha tez emal olur, sulaşmanın artması, neft hasilatının 
tempinin aşağı düşməsi müşahidə olunur ki, bu da sulaşmanın qeyri-
bərabər paylanması səbəb olur. Prosesdə böyük həcmdə su vurulur 
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və hasil olunur, elektroenerji, nəql və hasil olunan məhsulun emalına 
sərf edilən xərclərin artmasına səbəb olur. 

Buna görə, işlənmə zamanı vurulan və hasil olunan suyun 
həcminin tənzimlənməsi, mürəkkəb quruluşlu qeyri-bircins 
kollektorlarda suyla təsiri aparılmasına nəzarət, təhlil üsullarının 
təkmilləşməsi məsələləri, işlənmə prosesinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi və istismar xərclərinin aşağı salınmasına yönəlmış 
geoloji-texniki tədbirlər, dəniz neftqazçıxarması şəraitində xüsusilə 
əhəmiyyətli və aktualdır. 

Özündə suvurma prosesinin səmərəliliyinin yüksəlməsi üzrə 
praktik tədbirləri birləşdirən, dəniz neftqaz yataqlarının işlənməsinin 
başa çatdırılmasının kompleks yanaşmanın tətbiqi işlənmə müddətini 
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa  imkan verir ki, bu da dəniz 
neftqazçıxarma şəraitində xüsusilə vacibdir. 

Lay sisteminin inkişafının xarakterik xüsusiyytlərinin təhlilinə 
işlənmiş yanaşmanın əsasları dəniz neftqaz yataqlarının hasilat və 
vurucu quyularının iş rejimlərinin tənzimlənməsi yolu ilə işlənmənin 
texniki-iqtisadi gösticilərini yüksəltməyə kömək edəcək. 

 
DƏRİNLİK NASOS QUYULARININ ƏSAS 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏYİNİ 
 
Magistrant:    Elmi rəhbər:  
Bəkirov Səid Saleh   dos. Dadaşzadə M.Ə. 
II kurs. qrup A2240 
 

Lay enerjisi tükənəndə, fontan vurma dövrü qurtaranda və 
qazlift istismar üsulunu iqtisadi cəhətdən istifadə etmək mümkün 
olmadıqda quyuları mexaniki üsulla istismar etmək məqsədə uyğun 
olur . Belə istismar üsulundan biri - dərinlik nasos üsulundan istifadə 
etmək məqsədə uyğundur. İstismar xərclərinin az olması, avadanlığa 
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qulluğun sadə olması bu üsulun yataqlarda istismarına geniş yer 
verir. 

Dərinlik nasosu, adi birtərəfli pistonlu nasosdur. Plunjer yuxarı 
hərəkət edərkən onun altında yaranan boşluq və quyudakı maye 
sütununun təzyiqi nəticəsində sorucu klapan açılır, maye süzgəcdən 
və klapandan keçərək silindri doldurur. Yuxarı hərəkət zamanı 
borulardakı verilmiş maye sütununun təzyiqi nəticəsində vurucu 
klapan bağlı olur. Plunjer aşağı getdikcə sorucu klapan bağlanır, 
vurucu klapan açılır və silindirdəki maye plunjer üstündəki boşluğa 
keçir. Yuxarıda qeyd olunan proses ardıcıl təkrar olduqca nasos-
kompressor borularında maye dolur. Sonuncu əməliyyat kimi maye 
quyu ağzından atılır. 

Dərinlik nasosunun məhsuldarlığı bir çox parametrlərdən 
asılıdır. Belə parametrlər məhsuldarlıq əmsalını dəyişir. Belə ki, 
mayenin fiziki xassələrinin dəyişilməsi, qumun, qazın quyu 
məhsulunda olması məhsuldarlıq əmsalını dəyişir. Lay suyunun 
olması ən çox bu parametrlərə təsir edir. Ona görə bu parametrlərin 
təsiri ən çox dərinlik nasosunun işinə təsir edir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, nasosun plunjerində lay suyunun 
olması məhsuldarlıq əmsalına təsir edir. Belə ki, su nasosun 
klapanında və boru kəmərlərində müəyyən sahəni əhatə edir. Bu da 
öz növbəsində nasosun verim əmsalına təsir göstərir. Deməli bu 
parametrlərin dəyişməsi tempraturdan və təzyiqdən asılı olaraq, 
məhsuldarlıq əmsalına təsir göstərir. Bu parametrlərin müxtəlif 
kombinasiyası plunjerin ən aşağı vəziyyətində sorucu klapanla 
vurucu klapan arasında qalan boşluğa zərərli fəza deyirlər. Zərərli 
fəzanın həcmi nə qədər az olarsa, nasos işinə qazın təsiri az olar, 
nasosun məhsuldarlıq əmsalı bir o qədər böyük olar. 
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QUYULARIN İŞİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI 
ÜSULLARI 

 
Magistrant:                                                      Elmi rəhbər:   
Bayramlı Sənan Kamran                            dos.Abdullayev.M.Q 
II kurs. qrup A2220 
 

Məlumdur ki, neft quyularının istismarının müəyyən dövründə 
quyuların hasilatında azalma baş verir. Bu əsas etibarı ilə neftlərin 
tərkibində оlan ağır kоmpоnentlərin quyudibi zоnada süхurun 
səthinə çökərək оnun keçiriciliyinin azalması səbəbindən baş verir. 
Bu hadisənin qarşısını almaq üçün çox sayda elmi-tədqiqat işləri 
aparılmışdır ki, bunların da məqsəd süxurun quyudibi zоnasında 
neftin süzülmə sahəsini genişləndirərək, onun ilkin keçiriciliyinin 
bərpa edilməsidir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, quyu dibinin süzülmə 
sahəsinin azalmasına səbəb olan amillərdən biri də quyunun 
mənimsənilməsinin düzgün aparılmamasıdır. Оdur ki, bu istiqamətdə 
də çохsaylı tədqiqat işləri aparılmış, müvafiq təkliflər verilmişdir. Bu 
təkliflər tətbiq teхnоlоgiyalarına görə sadə olur. Məsələn, təklif 
оlunur ki, mənimsənilmə prosesini sürətləndirmək üçün SFM 
maddələrin sulu məhlullarından istifadə edərək, quyudibində оlan 
çirkab məhlulları, layın quyudibi zоnasından оnun dərinliklərinə 
sıхışdırılsın. Başqa bir işdə isə, quyudibi zоnada aparılan qazıma və 
ya təmir işlərindən sоnra, süxurun quyudibi zonasını çirklənmədən 
təmizləyərək mənimsənilməni sürətləndirmək üçün, оrada yaranan 
filtratı əks neft emulsiyasının köməyi ilə layın dərin sahələrinə 
sıхışdırmaq təklif оlunur. Başqa bir işdə isə quyudibi zоnanın 
keçiriciliyini bərpa etmək üçün təkrarlanan depressiya üsulundan 
istifadə etmək təklif оlunur. Lakin bu üsulu bütün suхurlarda tətbiq 
etmək mümkün оlmur, yalnız karbоnatlı süхurlarda tətbiq etmək 
mümkündür. 



 58 

Bir qrup işlərdə isə layların açılmasını və quyuların 
mənimsənilməsini sürətləndirmək üçün SFM-lərlə işlənmiş qazma 
məhlullarından istifadə etmək təklif оlunur. 

Yuхarıda qeyd etdiyimiz kimi, neftin tərkibində asfalt, qətran 
və parafin fraksiyalarının оlması, оnun quyudibi zоnasının süzülmə 
sahəsinin azalmasına səbəb оlur ki, bu halda müəyyən termiki 
akustik və elektrоmaqnit üsullarla təsirlər təklif оlunur. Quyudibi 
zоnada kapilyar təzyiqin azalmasının süzülmə prоsesində müsbət rоl 
оynadığını nəzərə alaraq, quyudibinə məsaməli mühitin islanma 
хarakterini dəyişdirə bilən katiоn tipli SFM və оnların 
kоmpоzоsiyası ilə təsir üsülü təklif оlunmuşdur. Bu üsulun 
tətbiqindən hidrоfоblaşma baş verir və quyuya süzülən neftlə 
məsamələrin təmizlənməsi yaхşılaşır. 

Quyudibi zоnanın süzülmə sahəsinin bərpa оlunaraq 
genişləndirilməsi üçün kimyəvi üsullardan içstifadə də geniş tətbiq 
оlunur. Bu üsullardan turşularla təsirdən yüksək səmərə alınır. Bu 
üsulun səmərəli оlmasının səbəblərindən biri də оdur ki, turşu 
suхurlarla reaksiyaya girərək məsamələri genişləndirir. Həmçinin 
gilli suхurlarda turşuların tətbiqindən, sudan fərqli оlaraq gilin 
şişməsi baş vermir. Turşuların tətbiqində suхurların tərkibi də böyük 
rоl оynayır. Belə ki, tətbiq оlunan хlоrid turşusunu əhəng və 
dоlоmitli suхurlarda istifadə etmək təklif оlunur. Terrigen suхurlarda 
isə quyudibi zоnanın işlənməsində mürəkkəb tərkibli turşulardan – 
хlоrid və ftоrid turşularının qarışığından istifadə edirlər. Bu 
turşularla işlədikdə məhlula kоrrоziyaya qarşı ingibitоr və SFM-lərin 
qatılması mühüm şərtlərdəndir. Bu üsulla süхurun tərkibində əhəngin 
miqdarının 0,5%-dən çох оlmadığı halda quyudibinə əvvəlcə хlоrid, 
оnun ardınca isə хlоrid-ftоrid turşularının qatışığı vurulmaqla iki 
mərhələdə aparılır. SFM-lərin tətbiqi ilə aparılan işlərdə həm də 
adsоrbsia və neftin yuyulması məsələləri də öyrənilmişdir. 
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Neft hasilatının intensivləşdirilməsinə təsir edən mühüm 
amillərdən biri də qaldırıcı lift bоrularında asfalt, qətran və parafin 
çöküntülərinə qarşı mübarizə üsullarının səmərəli aparılmasıdır. 
Məlumdur ki, qakldırıcı lift bоrularının səthinə AQPÇ-nin оturması 
ilə оnların en kəsikləri azalır və bununla da buradan keçən neftin 
miqdarı da azalmağa başlayır. Bu vaхt laydan quyuya süzülən 
mayenin hərəkətinə əks müqavimət yaranır. Beləliklə də layın 
neftvermə əmsalı aşağı düşür ki, nəticədə neft hasilatının 
intensivləşdirilməsinə maneələr yaranır. Bu hal dəniz şəraitində оlan 
yataqlarda aparılan оnsuz da çətin tətbiq оlunan üsulların tətbiqini 
daha da çətinləşdirir. Aparılmış tədqiqat işlərinin təhlili göstərdi ki, 
qaldırıcı lift bоrularının AQPÇ ilə mübarizə üsulları iki istiqamətdə 
aparılır. Bu istiqamətlərdən biri qaldırıcı lift bоrularının səthinə 
оturmuş AQPÇ-nin təmizlənməsi üsuludur. Bu üsula bir çох işlər 
həsr оlunmuşdur. Оnlardan bəzilərində kimyəvi reaqentlərdən 
istifadə оlunmuşdur. Məsələn, işlərdən birində təklif оlunmuş tərkib 
iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə оlaraq 4,4-dimetil – 1,3-diоksan 
götürülür, ikinci hissə оlaraq isə həlledici agentdən təşkil 
оlunmuşdur. Həlledici agent qismində yüngül pirоliz qətranı 
götürülmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tərkibin AQPÇ-ləri 
təmizləməsi yüksək оlmur və bu halda çохlu vəsait хərclənməsi ilə 
başa gəlir.      

Bu yuxarıda qeyd edilənlərin geniş araşdırılması göstərir ki, bu 
problemin həlli tam başa çatmamışdır və bu istiqamətdə yeni 
araşdırmaların aparılması vacibdir.    

 
QURUDA BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİNDƏ ƏTRAF 

MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 
 

Magistrant:                                       Elmi Rəhbər: 
Babayev Elton Cavid                  dos G.İ.İmanova 
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II kurs qrup A2110 
 

Boru kəmərlərinin layihələndirilmə və tikinti dövründə, 
kəmərlərin avadanlıqlarının, eləcə də borulara aid özüllərin ətraf 
mühitin  mümkün olan təsirlərindən mühafizə məsələləri həll 
edilməli olan problemlərdəndir. Bildiyimiz kimi boru kəmərləri 
çəkilən zaman müxtəlif və keçilməsi çətin olan ərazilərdən, xüsusilə 
də sürüşmə müşahidə olunan bölgələrdən keçirsə, bu zaman boru 
kəmərini və ətraf mühiti qorumaq üçün boru kəmərləri dayaq 
üstündə, daha doğrusu, müxtəlif svaylar və dirəklər vasitəsilə 
keçirilməlidir. Yer üzərində çəkilmiş boru kəmərlərini atmosferin 
korroziyasından müdafiə etmək məqsədilə, müxtəlif tipli 
örtüklərdən, məsələn, metal, emal edilən şüşəli pambıq və 
digərlərindən istifadə olunur. Bildiyimiz kimi, neft-qaz sahəsindəki 
avadanlıqların korroziyası bu cihazların müddətindən öncə 
dağılmasına, eləcə də bir sıra proseslərin korlanmasına gətirib 
çıxarır. 

Bu problemlərdən müəyyən qədər qorunmaq məqsədilə 
istifadə etdiyimiz fərqli materiallarla hazırlanan qoruyucu örtüklərin 
tətbiqi passiv mühafizə metodu adlanır. Korroziya örtüklərinin 
çəkildiyi şəraitdən asılı olaraq gücləndirilmiş və normal olmaqla iki 
tətbiq forması var. Neft çənlərinin dib hissəsinin xarici səthlərini də 
müdafiə etmək üçün bitium örtüyündən istifadə edirlər. Qoruyucu 
örtüyün zədəli və nasazlığı olan hissəsini müşahidə etmək məqsədilə 
xüsusi zədəaxtaran cihazlardan istifadə edilir [1]. 

Digər bir məsələ isə ətraf mühitin qorunmasının elm sahəsində 
əsaslandırılmış formada proqnozların hazırlanma və işlənməsinin 
tələb olunmasıdır. Proqnozlaşdırmanın zaman intervalı fərqli ola 
bilər və  müxtəlif amilləri nəzərə almaqla bu zaman intervalının 
böyük olması məqbul hesab olunur. Bununla əlaqədar hazırda bir 
sıra dövlətlər də artıq proqnozlaşmaya daha diqqətli yanaşma 



 61 

göstərirlər və həm ətraf mühitin qorunması ilə bağlı, həm də təbii 
ehtiyatların səmərəli istifadəsi ilə əlaqəli əsərlər yazılmışdır. Ətraf 
mühitin çirklənməsinə səbəb olan mənbələrin azaldılması 
mümkündür, lakin ümumilikdə onların hamısının yaratdığı fəsadları 
sıradan çıxartmaq olmur. İnsanların sağlamlığı, bitkilərə, eləcə də 
heyvanlara, həmçinin, avadanlıqlara hansı formada təsir etməsinə 
əsasən, ətraf mühitin çirklənməsinin səviyyəsi təyin edilir. Suyun, 
hava eləcə də, torpağın çirklənməsi ilə bağlı işlədiyimiz vaxt elə 
üsullar seçilməlidir ki, onlar ətraf mühitin təmizlənməsi ilə əlaqədar 
olan iqtisadi xərcləri təmin etməsi mümkün olsun [2]. 
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ARAŞDIRILMASI. 
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 Fiziki sahələrlə laylara təsir üsullarının bir çox növləri 

məlumdur. Bu təsir üsullarından biri, laylara istilik üsulları ilə 
təsirdir. Araşdırmalar bir neçə istiqamətdə aparılmışdır. Belə ki, 
yataqların neftlərinin və lay sularının tərkiblərinə görə fərqli fiziki 
sahələrin tətbiqi də bir-birindən fərqlənir. 

Ağır parafinli və qatranlı neftləri olan yataqların istismarının 
səmərəliliyini artırmaq üçün aşağıdakı istilik üsullardan istifadə 
olunur: qızdırılmış neftin laya vurulması, neft məhsullarının 
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(kondensat, kerosin, dizel yanacağı) və ya səthi aktiv maddələrlə 
işlənmiş suyun laya vurulması; mobil buxar generatorları vasitəsi ilə 
buxarın laya vurulması; xüsusi özüyeriyən qurğulardan istifadə 
edərək, layların elektrotermik işlənməsi və s.  

Nefti və ya suyu mobil qurğular və ya elektrikli qızdırıcılardan 
istifadə edərək, bilavasitə quyunun yanında qızdırılaraq laya 
vurulması prosesi bu üsullardan biridir. Layın quyudibi zonasının 
səmərəli qızdırılması üçün, 90-95 °C-ə qədər qızdırılan 15-30 m3 isti 
neft məhsulları və ya xam neft tələb olunur. 

Layın quyudibi zonasının qızdırılması, quyudibi zonada 
sirkulyasiya (isti yuyulma) yaratmaqla və ya mayeni laya itələməklə 
həyata keçirilir. 

İsti yuyulma zamanı, qızdırılan neft və ya neft məhsulları, 
quyunun işini dayandırmadan, qaldırıcı boruların boruarxası 
fəzasından vurulur. Qızdırılmış İstilikdaşıyıcısı, "soyuq" mayeni 
boruarxası fəzadan qaldırıcı boruların başmağına və ya nasosun 
girişinə itələyir və istismar kəmərinin divarlarına yığılmış (çökmüş) 
parafini qismən həll edir. Bu cür istilik təsiri ilə quyudibi zonanın 
işlənməsi çox da əhəmiyyətli olmur. 

İsti mayenin layın quyudibi zonasına sıxışdırılması daha 
səmərəli olur, lakin bu halda quyu yeraltı qurğusunun çıxarılmasını 
və nasos-kompressor borusunun pakerlə işləməsini tələb edir. Bəzən 
layın quyudibi zonası isti neft və səthi aktiv maddələrlə (10-12 m3 
isti neft və 80-100 kq səthi aktiv maddələrlə) işlənilir. İşlənmədən 6-
7 saat sonra isə quyu istismara verilir.Lay suları istifadə edilərkən, o 
90-95 ° C-ə qədər qızdırılır və ona səthi aktiv maddə əlavə olunur 
(suyun həcminin 0,5-1% -i qədər). Bu şəkildə hazırlanmış 70-80 m3 
miqdarında sulu məhlul təzyiq altında quyuya vurulur. 

Layın quyudibi zonasına istilik təsirinin ən səmərəli 
üsullarından biri, onu buxarla qızdırmaqdır. Çox qızdırılan buxar 
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aşağıdakı əlverişli şərtlərdə, 8-15 MPa təzyiq altında laya vurulur: 
məhsuldar layın dərinliyi 1200 m -dən çox deyil; qumdaşı və gildən 
ibarət olan layın qalınlığı, 15 m.-dən az olmadıqda; lay şəraitində 
neftin özlülüyü 50 mPa∙s -dən yüksək olduqda;layın qalıq neftlə 
doyması 50%-dən az olmamalıdır;lay şəraitində nefti sıxlığı 900-930 
kq / m3-dən az olmadıqda.      

Yüksək istilik sərfi səbəbindən sulaşmış ərazilərdə istilik-buxar 
işlənməsi aparmaq məsləhət görülmür.         

Quyuların istiliklə qızdırılması üçün buxar, mürəkkəb şəraitdə 
yüksək keçiriciliyə malik avtomobilin şassisinə quraşdırılmış mobil 
buxar qurğularından (MBQ), istilik-buxar generatorlarından (İBG) 
əldə edilir.Qurğular nəzarət ölçü cihazları (NÖC) və 
avtomatlaşdırma sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Avadanlıqların 
işləməsi operator kabinəsindən idarə olunur. 

Buxar generator qurğuları (bir və ya daha çox) quyunun ağzına 
yüksək təzyiqli boru kəmərləri ilə bağlanır. Buxar generatorundan 
çıxan buxar, öz təzyiqi ilə nefti NKB-dən sıxışdıraraq laya daxil olur. 
Buxar vurulduqdan sonra (ən azı 1000 ton), istiliyi layın dərinliyinə 
ötürmək üçün quyunun ağzı 2-5 gün ərzində kip bağlanır. Sonra 
NKB-ları çıxarılır, nasos avadanlığı endirilir və quyu istismara daxil 
edilir. 

Quyuların elektrik-istiliklə işlənməsi, kabel-trosla quyuya 
endirilən elektrik qızdırıcılarının köməyi ilə həyata keçirilir.Layın 
quyudibi zonasının qızdırılması ümumiyyətlə 5-7 gün ərzində 
aparılır, temperaturu artan sahənin radiusu 1-1.2 m-ə çatır. Bu üsul 
adətən aşağı özlülüklü neftləri olan sahələrdə tətbiq olunur. 

Lakin bu üsulların tətbiqi istənilən yataqlarda aparılması 
mümkün olmur və daha böyük xərclərin çəkilməsinə gətirib çıxarır. 
Odur ki, araşdırmalar nəticəsində istilik yaranması ilə baş verən 
proseslərdən, fiziki-kimyəvi təsir üsulları daha səmərəli nəticələr 
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verdiyi məlum olmuşdur. Odur ki, bu istiqamətdə yeni fiziki 
sahələrin-termokimyəvi təsir üsullarının tədqiqi istiqamətində 
araşdırmalar aparılmış və səmərəli təsir üsulları tapılmışdır. Bu 
üsulların tətbiqində neft sənayesində gündəlik istifadə olunan maşın-
mexanizmdən istifadə olunması da üsulun səmərəli olmasını göstərir.  
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QAZMA ZAMANI QUYU LÜLƏSİNİN STABİLLİYİNİN 

SAXLANILMASI 
 

Magistrant:                                                   Elmi rəhbər: 
İsmayılov Anar Aydın                            dos.İbrahimov R.S.                        
Ⅱ kurs. qrup A2210 
 

Quyu lüləsinin stabilliyi qazma zamanı vacib faktorlardan 
biridir. İdeal halda quyunun diametri təqribən qazma baltasının 
diametrinə bərabər olmalıdır, yəni quyuda kavernalar olmamalı, 
potensial məhsuldar zonalar çirkləndirilməməlidir. Təəssüf ki, qazma 
zamanı baş verən mexaniki və kimyəvi proseslər quyu stabilliyini 
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saxlamağı çətinləşdirir. Yumşaq süxurlar, konqlomeratlar və duz 
buna problem yaradır. Quyunun qeyri-stabilliyinin əsas səbəbkarı 
gillərdir. Gil probleminin tədqiqatı və həlli gilin kimyəvi tərkibinin 
müxtəlifliyinə görə sadə bir məsələ deyil. Gillərin şişməsi süxur, 
qazma məhlulu və məhlulun quyu divarında yaratdığı qabığın 
arasında baş verən kimyəvi reaksiyanın nəticəsidir. Gillərin 
şişməsinə qeyri-kimyəvi amillər təsir edir. Qazma zamanı təzahür 
yaradan səbəblər (qazma məhlulunun aşağı sıxlığı, məhlul 
səviyyəsinin aşağı düşməsi, gözlənilməz anormal lay təzyiqi, qazma 
kompanovkasını sürətlə qaldıranda yaranan təzyiqlər fərqi) həm də 
gillərin şişməsinə gətirib çıxara bilər. Differensial təzyiq problem 
yaradanda aşağıdakı metodlardan istifadə etmək olar: 

-Qazma məhlulunun optimal sıxlığını saxlamaq 
-Quyuda qazma məhlulu səviyyəsini saxlamaq 
-Məhlulun özlülüyünü, su verməsi və gel xassələrini 

minimumda saxlamaq 
-Sirkulyasiya sürətini quyunu effektiv təmizləmək üçün kifayət 

olan sürətdən yuxarı qaldırmamaq 
Duz layları aşağı keçiriciliyə malikdir və yüksək dağ təzyiqini 

ötürür. Duz plastik xassə göstərir və bu duzun hərfi mənada yüksək 
təzyiq fərqində “axmasına” səbəb olur. Duz formasiyasının həll 
olmayan məhlulla qazılması zamanı yüksək dağ təzyiqi və duzun 
quyuya “axması” quyunun diamterinin kiçilməsinə səbəb olur. Bu 
problemin həllində məhlulun sıxlılığınn artırılması və quyu 
genişləndiricisindən istifadə olunur. 

 Möhkəm süxurlar qazma baltasının, stabilizatorların xarici 
diametrinin yeyilməsi səbəb olur, bunun nəticəsində quyu nəzərdə 
tutulandan kiçik diametrdə qazılır. Abraziv laylarda tam diametrin 
saxlanılması üçün tədbirlər aşağıdakılardır: 

-Yeyilməyə davamlı baltalardan istifadə 
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-Yeyilməyə davamlı stabilizatorlardan istifadə 
-Genişləndiricilərdən istifadə 
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Taksonomiya  texnogen təsirin elmi tərəfdən dərketmə 

təbiətini, onun miqdarını və idarə olunması istiqamətində  ona yeni 
lazımi yanaşma funksiyasını müəyyən edir. İstənilən bir əməliyyatın 
icrasında yaranacaq təhlükənin aradan qaldırılması və qarşısının 
alınmasının vacibliyi onun taksonomiyasının ümumi göstəriciləri ilə 
səciyələndirilməlidir. İstesalatda təhlükəsiz şərait üzrə ətraflı 
məlumat toplamaq, eyni zamanda bu təhlükənin təbiətini və 
dərəcəsini ətraflı şəkildə dərk edib öyrənmək üçün onları 
sistemləşdirmək və ayırd etmək həmin sahə üzrə təhlükəsizliyin 
taksonomiyası deməkdir.   Təhlükəsizliyin təminində 
taksonomiyanın başlıca rolu təhlükələrin qruplaşdırılması və onların 
ümumilikdə təsnifatını qeyd etmək, tədqiq edilən fəaliyyət obyekti 
və sistemi üzrə bədbəxt hadisələrin yaranması ehtimalını 
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göstərməkdən ibarətdir.Bu cəhətdən təhlükələrin əsas tədqiqi metod 
növləri aşağıdakılardır: 

- riskə yüksək miqdarda təsir edən onun əsas faktorları və 
mənbələri; 

- konstruksiyanı dəyərləndirilməsi üzrə əsas göstəricilər; 
- konstruksiyanın əsasını qoymazdan əvvəl yaranabiləcək 

təhlükələrin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi; 
 - sistemin və avadanlığın fəaliyyət dövründə potensial 

təhlükələrini müəyyənedəbiləcək ilkin göstəricilər  
- reqlamentin və birsıra tələblərin nəzərə alınması ilə riskin 

qiymətləndirilməsi; 
- görülən işin hazırki göstəricilərlə tələb olunan göstəricilər 

arasındakı uyğunsuzluğun qiymətləndirilməsi 
Təhlükələrin müəyyən edilməsinin əsas mahiyyəti təhlükəli 

halların yaranmaması üçün əvvəlcədən müəyyən  tədbirlərin 
aparılmasından ibarətdir. 

Risk-təhlükələrin əmələ gətirdiyi nəticələrin tezliyinə deyilir. 
Başqa sözlə ifadə eləsək təhlükələrin baş vermə tezliyidir.                    

R=n/N 
Risk sosial və fərdi xarakterli olmaqla iki qrupa ayrılır. Fərdi 

risk yalnız bir şəxs üçün olan  təhlükəni ifadə edir. Sosial risk xəsarət 
almış şəxslərlə hadisələrin tezliyi arasında əlaqə yaradır. Riskin təyin 
edilməsi üçün dörd metoddan istifadə olunur və bu metodlar təqribi 
xarakterlidir.  

Mühəndis üsulu. Bu üsul tezliklərin hesabatına, təhlükəsizliyin 
ehtimal təhlilinə və statistik məlumata əsaslanır. 

Model üsulu zərərli faktorların təklikdə yalnız bir şəxsə, peşə 
və sosial qrupların və digər təsir modelinin yaradılmasına əsaslanır. 
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Ekspert üsulu baş verəbiləcək müxtəlif bədbəxt  hadisələrin 
ehtimalını əvvəlcədən müəyyən etmək səriştəli mütəxəssislərlə 
aparılan sorğuya əsaslanır.  

Sosioloji üsul isə əhali ilə aparılan sorğunun nəticəsinə 
əsaslanır. 

Birinci və ikinci üsul öz növbəsində müəyyən hesablamaların 
həyata keçrilməsini tələb edir. Ancaq, hər dəfəsində bunun üçün 
istifadə olunan məlumatlar kifayət dərəcədə olmur. Təhlükəsizlik 
texnikasının ənənəvi forması qeyri şərtsiz və tam qəti tələbi qəbul 
edir, yəni təhlükəsiz şəraiti yaratmaq, heç bir bədbəxt hadisəyə yol 
verməmək düşüncə və prinsiplərinə əsaslanır. Lakin digər tərəfdən 
də  məlumdur ki, fəaliyyətdə olan sistemlərdə sıfır risk qeyri 
mümkündür. Bu səbəbdən də, inkişaf etmiş müasir dövr münasib 
risk konsepsiyasını qəbul edir. Münasib risk bir sıra aspektləri 
özündə cəmləşdirir. Bunlar texniki, iqtisadi, sosial və siyasi 
aspektlərdir. Riskin idarə edilməsində təhlükəsizliyin səviyyəsini 
artırmaq üçün istifadə olunan məbləği üç istiqamətdə sərf etmək 
lazımdır. Bunlar fəhlə və qulluqçuların peşə hazırlığı, fövqəladə 
halların nəticələrinin aradan qaldırılması və texniki sistemlərin 
həmçinin obyektlərin təkminləşdirilməsi yönlərindən ibarətdir. Bu 
istiqamətlərin vacib olanını seçmək qəlizdir. Buna görə ayrıca təhlil 
aparılır. Kəmərlərin endirilməsi anında qəza və bədbəxt hadisələrin 
baş verməməsi üçün kəmər konstruksiyasında müvafiq konstruktiv 
dəyişiklər edilməsi və istifadə olunan yuyucu mayelərin fiziki 
mexaniki xüsusiyyətlərinin diqqətə alınması ilə də nail olmaq olar. 
Bu zaman layların yarılması baş verə bilər ki, buda endirilmə sürəti 
ilə əlaqəlidir. Buna görədə müvafiq sürət seçməklə və layların 
xüsusiyyətlərinin diqqətə alınması ilə riskin minimumlaşdırılmasına 
şərait yaratmaq olar. Məlumdur ki, kəmərin endirilməsində əks 
klapan  (düşən çəkinin minimumlaşdırılmasında ) əsas rol oynayır. 
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Lakin endirilmə sürətindən asılı olaraq layların yarılması baş verə 
bilər. Bunları əsas götürərək difrensial əks klapan istifadə edilir. Bu 
da öz sırasında müəyyən çətinliklər ortaya çıxarır. Bu çətinliklərin 
yaranmaması  üçün istifadə olunan yuyucu mayelərin real fiziki 
göstəriciləri ilə endirmə sürəti arasında eyniliyin tədqiqi həyata 
keçrilməlidir. 

Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, alınan məlumatlara 
əsasən qoruyucu kəmərləri endirən zaman layların xüsusiyyətlərini 
və endirilmə sürətini nəzərə alaraq baş verə biləcək hər hansı bir 
bədbəxt hadisələrin riskini azaltmaq mümkündür. Həmçinin 
təhlükələrin tədqiq edilmə metodundan istifadə edərək  təhlükəli 
halların yaranmaması üçün qabaqcadan proflaktiki tədbirlərin 
görmək olar. Difrensial əks klapanlardan istifadə etməklə layların 
yarılmasını müəyyən dərəcədə azaltmaq mümkündür. 
Təhlükəsizliyin səviyyəsini yüksəldilməsi üçün istifadə olunan 
vəsaiti işçilərin peşə hazırlığı, obyektlərin təkminləşdirilməsi və 
fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətlərində yönəltmək 
lazım gəlir ki, bunlarında içərisində mənə görə digərlərini nəzərə 
alaraq obyektlərin təkminləşdirilməsi istiqaməti ən əlverişlisidir. 
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Məlumdur ki, turşulardırmanın effektivliyi mineral 

çöküntülərin tərkinbindən asılıdır. Bu çöküntülər karbonatlardan 
ibarət olduqda onları inhibə olunmuş hidroxlor turşusu ilə demək 
olar tam olaraq təmizləmək mümkündür.  

Parafin-asfalten qətranlı maddələrin olması bu çöküntülərin 
hidroxlor turşusi ilə təmizlənməsində çətinliklər yaradır. Buna görə 
də Azərbaycan neft yataqlarında kollektorları parafin-asfalten 
qətranlı maddələrdən təmizlənməsi və istehsal olunan neftin 
özlülüyünün azaldılması üçün kollektorun dib hissəsində termoturşu 
emalı prosesi aparılır.  

Xarici təcrübə göstərir ki , termiki turşu emalı prosesi 
apararkən 1 kq maqneziuma 30-33 litr su ilə təsir yaxşı nəticələr 
göstərir,halbuki praktikada bu daha çox yəni, 1 kq maqnezium üçün 
15% konsentrasiyalı qarışıqda 150-200 litr su təşkil edir.Bu halda 
quyularda maksimum tempratur 283-288 K-ə qədər qalxır ki , bu da 
quyudibi zonasını parafin-asfalten qətranlı maddələrdən təmizləmək 
üçün kifayət etmir.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bu tempraturun 288 K olan 
maqnezium və xlor turşusu məhlulundan asılı olduğu müəyyən 
edilmişdir. Göstərilmişdir ki, turşu məhlulunun və maqneziumun 
nisbəti nə qədər aşağı olarsa quyudibi tempratur o qədər yüksək 
olar.Ona görə də prosesi reallaşdırarkən bu asıllılıqdan istifadə 
etmək mütləqdir.  
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Səmərəliyi artırmaq üçün quyunun dib hissəsində xlorid 
turşusu ilə maqnezium arasında ekzotermik reaksiya yaradan 
texnologiya tətbiq olunmalıdır.  

Beləliklə, ekzotermik reaksiya nəticəsində alınan istiliyin 
böyük hissəsi süxur kanallarında əmələ gələn çöküntülərə ötürülür və 
bu kanallar vasitəsi ilə maye quyuya daxil olur.  

Parafin-asfalten qətranlı maddələrin tempraturu ərimə 
tempraturundan yuxarı qalxdıqca olnar axıcı və maye halına gələrək 
buxarlanma prosesində və ya kollektor mayesi daxilində asanlıqla 
səthə çıxa bilirlər.  

Yeni istifadə olunan texnalogiyalar maqneziumun miqdarını 
məhdudlaşdırmamağa imkan verir.Beləki , respublikamzıda adətən 
30-40 kq maqnezium istifadə olunan hissələrdə: “Balaxanıneft” neft-
qaz çıxarma idarəsinin bəzi quyularında (№1985,2667,2621) 80-100 
kq maqnezium istifadə edilmiş və yaxşı nəticə əldə 
olunmuşdur.Nəticə etimalı ilə bu quyularda neft hasilatı 2-3 qat 
artmışdır. 
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Həm layihələndirmə, həm də istismar prosesində Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorunda işlənilən neft-qaz yataqlarından 
təbii qazın sualtı Magistrantal qaz kəmərləri vasitəsilə nəqlinin bir 
sira spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və nəzərə alınması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir [1]. 

Günəşli yataqından hasil olunan təbii qaz və Neft Daşlarında 
yığılan səmt qazı göstərilən sualtı Magistrantal qaz kəmərləri sistemi 
vasitəsilə sahilə nəql olunur: 300 mm-li DDO4-Neft Daşları (L=22 
km, P=6,5 MPa), DDO14-Neft Daşları (24 km, P=6,5 MPa), 3 ədəd 
500 mm-li Neft Daşları-Bahar (L=65 km, P=5,5 MPa), 300 mm-li 
Neft Daşları-Zirə (L=80 km, P=5,5 MPa), 700 mm-li və 500 mm-li 
Bahar-Qaradağ (hərəsi L=55 km, P=3,5 MPa), 300 mm-li Bahar-
Hövsan (L=25 km, P=3,5 MPa). 

Təbii qazın nəqli prosesində hidratyaranmanın ən ciddi 
mürəkkəbləşmə olduğunu nəzərə alaraq, müxtəlif amillər toplusunun 
bu hala təsirini nəzərdən keçirək: 

Kəmərə daxil olan qazın ilkin qurudulması (dehidratasiyası). 
Hal-hazırda yalnız qazturbinli kompressorlardan ibarət 2 saylı sıxıcı 
kompressor stansiyasından (SKS) Neft Daşları-Bahar kəmərinə (9-cu 
xətt) vurulan qaz qurudulur. Digər mənbələrdən ( 4 və 14 saylı 
DDÖ-lərdən, Neft Daşlarının qazmotokompressorlu kompressor 
stansiyasından (KS)) daxil olan qaz yalnız separasiyadan keçir. 

Qaz kəmərinə təmizləyici qurğunun  buraxılması üçün texniki 
imkanın olması. Nisbətən əvvəllər tikilmiş kəmərlərdə (Neft Daşları-
Bahar (9-cu xətt), Neft Daşları-Zirə, hər iki Bahar-Qaradağ) 
təmizləyici qurğunun  buraxılması və qəbulu nəzərdə tutulmamışdır. 
Bu səbəbdən kəmərdə çökmə səbəbindən yığılan maye 
hidratyaranma üçün əlavə şərait yaradır. 
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Qaz kəmərinə verilən qazın temperaturu. Kompressorlarda 
sıxılmaya məruz qaldığından 2 saylı SKS-dən (qurudulmuş) və Neft 
Daşları KS-dən (qurudulmamış) daxil olan qazların temperaturu 45-
50 oC intervalında dəyişir. 4 və 14 saylı DDÖ-lərdən sualtı 
kəmərlərlə Neft Daşları qovşağına çatdırılan və Xəzərin 50-100 metr 
dərinliyində suyun temperaturunun 6 oC olması səbəbindən soyuyan 
qaz xeyli aşağı temperatura malik olur. Kəmərlərin son hissələri 
estakada üzərində aparıldığından, bəzi illərdəki kəskin anomal ətraf 
mühit temperaturunda (mənfi 10-12 oC) qazın temperaturu mənfi 1-2 
oC-dək düşə bilər ki, bu da hidratyaranma üçün daha real şərait 
yaratmış olur [3]. 

Yataqlarda qaz hasilatının daima dəyişməsi səbəbindən Neft 
Daşları qovşağına müxtəlif mənbələrdən daxil olan qaz həcmlərinin 
dəyişməsi, fərqli kondisiyalı qazların qarışdırılaraq bu və ya digər 
sualtı qaz kəmərinə vurulması zərurətini yaradır. Bu səbəblərdən 
nəql kəmərində müxtəlif termobarik mühit formalaşır ki, həmin 
mühitdə hidratyaranma qazın temperaturu, ilkin nəmlik tutumu və 
nəql təzyiqindən asılı olaraq fərqli intensivliklə baş verir. 

Hidratyaranma kimi ciddi mürəkkəbləşməyə yol verməmək 
üçün kəmərə vurulan qazın tərkib hissələrinin yuxarıda qeyd olunan 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qaz kəmərində formalaşacaq 
termobarik şəraiti həm layihələndirmə, həm də istismar prosesində 
proqnozlaşdırmaq və sonra müvafiq qərar vermək vacibdir [2]. 
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Предлагаемая вниманию исследовательская работа 
посвящена разработке трещиноватых коллекторов, и 
сопутствующим нюансам при работе с ними. Актуальность 
темы данной работы обоснована тем, что быстрорастущая 
модернизация всех областей нефтеперерабатывающих 
сооружений влечет за собой надобность в привлечении все 
более актуальных методов и принципов, которые будут 
рассмотрены в контексте заданной темы. Для полного 
понимания особенностей характеризующих трещиноватых 
пластов-коллекторов, необходимо рассмотреть происхождение 
и формирование самого понятия. Понятие «трещинной 
пористости» не менее древнее истории самой нефти. В марте 
1952 года на симпозиуме по трещинным коллекторам в Лос-
Анджелесе, Леворсеном было отмечено, что понятия 
«трещинная пористость» ввёл геолог Е. Б. Эндрюсон лишь 
спустя пару лет после открытия Дрейка. Тот же Е. Б. Эндрюс в 
1861 г. писал, что наличие многочисленных трещин вдоль 
простирания антиклинали является одним из главных признаков 
образований условий для аккумуляции углеводородов. Он также 
продемонстрировал неразрывную зависимость, имеющей место 
быть между количеством трещин и величиной добычи нефти. 
Но это произошло лишь в начале 1950 г., в связи с нахождением 
залежей нефти в Западном Техасе, и открытием гигантских 
месторождений в странах Среднего Востока,возник 
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повышенный интерес к подобным залежам. Это отдало толчок 
быстрому развитию всевозможных концепций в этих областях 
как геологопромысловая особенности коллектора, перемещение 
флюида к скважине, устройство извлечения нефти из пласта и т. 
п. 

По результату проведённых изучений и практического 
навыка разработки нефтяных месторождений возможно 
привести вывод, собственно что, важная доля пластов, 
сложенных как карбонатными, также и терригенными породами 
(песчаник и алевролит), в той или другой мере считаются 
трещиноватыми. 

При обработке данных для пласта с натуральной 
трещиноватостью имеется необходимость игнорировать 
способов благополучно используемых при анализе явлений в 
призабойной части скважин, применяющих пласт с не 
естественно образованными трещинами, потому что условия 
течения в указанных случаях могут быть разными. Логично 
предположить, что при гидродинамических расчетах 
основываться только на базовых концепциях общепризнанных 
пунктов работы залежей (режим вытеснения нефти водой или 
режим растворенного газа) является недопустимым, так как 
пласты в трещинных коллекторах разрабатываются, прежде 
всего, при сильном выражении гравитационнокапиллярных сил, 
включая в свой состав влияние различных процессов 
дренирования и пропитки. 

В кое-каких случаях, в частности, когда сами породы по 
собственной структуре малопористы и трудно проницаемы, 
трещины - это главные каналы, по которым движется нефть к 
забоям добывающих скважин при разработке данных пород, 
на собственно что показывает несоответствие проницаемости 
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кернов и проницаемости, конкретной в итоге 
гидродинамических изучений скважин. Фактическая 
проницаемость зачастую как оказалось значительно 
повыше конкретной по кернам. В процессе разработки 
трещиноватых пластов при упругом режиме перемена давления 
стремительнее распространяется по всей системе трещин, 
вследствие чего появляются перетоки воды меж трещинами и 
блоками пород, т.е. матрицей, приводящие к свойственному 
для этих пород запаздыванию перераспределения давления по 
сопоставлению с подходящим перераспределением давления в 
однородных пластах при упругом режиме. 

На составление трещиноватых пластов, значимо 
воздействует резкое перемена размера трещин при изменении 
давления воды, насыщающей трещины в итоге деструкции 
горных пород. Самый проблематический вопрос разработки 
трещиноватых пластов связан с использованием процессов 
влияния на них методом закачки всевозможных препаратов, в 
частности с внедрением простого заводнения. Зарождается 
боязнь, собственно что закачиваемая в похожие пласты 
вода мгновенно прорвется по системе трещин к добывающим 
скважинам, оставив нефть в блоках породы. Еще по 
сведениям опытных изучений и навыка разработки, 
стало ведомо, собственно что из самой системы трещин, нефть 
вытесняется достаточно действенно, благодаря коэффициент 
вытеснения добивается 0,79-0,84. 

Изучения еще зарекомендовали, тем  нефть вытесняется из 
матриц трещиноватых пластов при их заводнении также, но 
коэффициент нефтевытеснения относительно невелик, 
составляя только 0,19-0,25. Принципиально еще обозначить, 
собственно что под воздействием каких сил случается 
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вытеснение нефти водой из матриц трещиноватых пластов. 
Один из сил достаточно прогнозируема, но до нынешнего 
периода считалась в расчетах процессов разработки не в 
абсолютной мере. Данная мощь обусловливается производными 
давления в системе трещин, воздействующими на блоки пласта. 
Вторая мощь находится в прямой зависимости от разности 
капиллярного давления в жидкосте и нефти, дополняющие 
блоки. Воздействие такой мощи создает предпосылки к 
появлению капиллярной пропитки пород, а как раз к замещению 
нефти водой в их под действием обозначенной раньше разнице 
капиллярного давления. Немаловажным фактом является то, что 
пропитка оказывается возможной на практике, если породы 
стремяться избежать контакта с водой. Вытеснения одной из фаз 
из пористой среды другой неразмешивающейся жидкости под 
воздействием капиллярных сил матрицы ибо блоков 
трещиноватых залежей, практически аэнергетической точки 
зрения имеет важное значение. Обусловленно это тем, что когда 
минимальное количество поверхностной энергии на пригранице 
нефти с водой будет достигнут, тогда нефть соберется воедино в 
трещинах, а не станет пропитывать поры матрицы, владея 
трудной, крепко поверхностной многоствольностью.  

Для более действенного исследования подобных 
месторождений возникает нужда в использовании 
нестандартных подходов по многим направлениям, включая 
петрофизическое моделирование и исследование керна. Также 
необходимо применение специальных комплексов 
геофизических исследований, нетипичных подходов к геолого-
гидродинамическому моделированию и т.д. Помимо очевидного 
преимущества нестандартных методов на фоне традиционных 
метолов разработки месторождений, значительное влияние 
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имеют и характерный ряд особенностей самого трещиноватого 
коллектора, когда каждая из них должна быть учтена.  

И в заключении, отмечая тенденцию применения все более 
современных методов, можно резюмировать, что 
технологическое направление в нынешнее время зафиксировано 
на привлечении и приспособлении к портфелю проектов 
компании мирового всего накопленного практического и 
теоретического опыта, не исключая профильную экспертизу, в 
следующих указанных областях: геофизических исследованиях 
и комплексировании данных, геомеханике, объектном 
моделировании, гидродинамических исследованиях, режимах 
эксплуатации скважин, методах усиления нефтеотдачи. 
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NEFTİN SƏMƏRƏLİYİNİN ARTIRILMASINDA  BƏZİ 

ÜSULLARIN   TƏTBİQİ 
 

Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Bayramlı R.R    dos.D.Hüseynova 
II kurs, qrup A2220  

 
Neftin çıxarılması əməliyyatları üç mərhələyə bölünür: ilkin, 

ikincili və üçüncül: İlkin istehsal, təbii olaraq bir rezervuarda 
mövcud olan yerdəyişmə enerjisindən qaynaqlanır, İkincili bərpa 
prosesləri su vurulması və qaz vurulmasıdır.  Üçüncü proseslərdə - 
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qarışıq qazlar, kimyəvi maddələr və ya termiki  enerji verilməsidir 
[1].EOR (Neftin səmərəliyinin artırılması ) mexanizmləri: 

Suvurma üsulları: Kontur arxası suvurma, Kontur ətrafı 
suvurma, Kontur daxili suvurma 

İstilik üsulları: Lay daxili yanma, Su buxarı ilə təsir üsulu, Isti 
suyun laylara vurulması   

Fiziki-kimyəvi təsir üsulları: Səthi aktiv maddələr (SAM), 
qələvi, polimer, miselyar məhlullar, köpük və onların birlikdə təsiri 

Fiziki-hidrodinamiki təsir üsulları: Dövrlərlə suvurma üsulu, 
dövri su-qaz təsir üsulu 

Qaz üsulları : CO2 ilə təsir, yüksək təzyiqli təbii qaz vurma    
Nanohissəciklərlə təsir üsulu: Nanofluidlər ,nanokatalizatorlar 

və nanoemulsiyalar [2]. 
Nəticədə, apardığımız araşdırmalar və real quyular üzrə 

aldığımız nəticələr bizə hansı üsulların nə qədər fayda verəcəyini və 
hansı mərhələdə hansı üsulu tətbiq edəcəyimizi əyani şəkildə bizə 
göstərir. Beləliklə biz bu üsullarda aşağıdakı nəticələri alırıq: 

1. Suvurma üsullarının üstünlüyü nə qədər çox olsa da, yüksək 
qeyri-bircinsli laylarda onların tətbiqi o qədər də effektiv hesab 
olmur. 

2. Müəyyən olunmuşdur ki, laylara buxarın vurulması 
nəticəsində onların son neftvermə əmsalını 20% qədər artırmaq, isti 
suyun vurulması nəticəsində isə son neftvermə əmsalını 4-10% 
artırmaq mümkündür. 

3. SAM-üsulu ilə layların neftvermə əmsalının 2-3%, 
polimerlərin vurulması ilə neftvermə əmsalı orta hesabla 7-10% 
,miselyar məhlulla təsir üsulu ilə  neftvermə əmsalını 8-15% qədər 
artırmağa nail olunur. 

4. Fiziki-hidrodinamiki təsir üsulları ilə laylarda son neftvermə 
əmsalını 3-6% artırmaq mümkündür. 
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5. Qaz üsulları ilə son neftvermə əmsalını 10-15% artırmaq 
mümkün olur. 

Bütün üsullara nəzər yetirsək görərik ki, neft şirkətləri 
səmərəliliyi gözə çarpacaq dərəcədə artıran yeni texnologiyaların və 
üsulların tətbiq edilməsinə və neft çıxartmanın düşmə tempini 
azaltmağa olduqca maraqlıdırlar. Buna görə də hər il layların 
neftveriminin artımı üsulları inkişaf etdirilir, yeni  və daha səmərəli 
üsullara diqqət artır. 
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QAZ KƏMƏRLƏRİNDƏ FAZA ÇEVRİLMƏLƏRİNDƏN 
YARANAN KARBOHİDROGEN İTKİLƏRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 
Magistrant:                                                           Elmi rəhbər: 
Kərimov Toğrul Mürsəl oğlu.   Dos.E.X.İskəndərov                                                                                               
II kurs. qrup A2110 

Qaz və qaz-kondensat yataqlarının mənimsənilməsi zamanı 
qazın hazırlanması və nəqli ilə bağlı qəbul edilən qərarlarda mühüm 
rol oynayan qaz kəmərlərinin iş strukturuna qoyulan tələblərdir. Bu 
tələblərdən biri qaz kəmərlərində nəql zamanı diametrin düzgün 
seçilməsidir.Boru kəmərinin diametrinin ölçüsü nə qədər böyük 
olarsa əlavə xərclərin yaranmasına, boru kəmərlərində korroziya-
erroziya dağılmalarının baş verməsinə həm də enerji sərfiyyatının 
artmasına yol açaçaqdır. Məlumdur ki , yatağın işlənməsi prosesində 
quyu məhsullarının hasilatını həyata keçirmək üçün avadanlıqlar və 
boru kəmərləri düzgün seçilməlidir. Qaz kəmərlərində faza 
çevrilmələri zamanı karbohidrogen itkilərini azaltmaq üçün boru 
kəmərlərinin texnoloji vəziyyətinin vaxtı-vaxtında və düzgün 
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dəyərləndirilməsi zəruridir.Bundan başqa qaz kəmərinin işinə 
nəzarətin səmərəliliyini artirmaq üçün qazın keyfiyyət göstəriciləri 
və tərkibi mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır.İnformasiya kimi qazın 
komponent tərkinin və xassələrinin necə dəyişməsi istifadə oluna 
bilər.Bu metodlardan istifade edərək karbohidrogen itkilərini 
minimuma salmaq mümkündür [1].  

Təbii qazın nəqli zamanı karbohidrogen itkilərinin azaldılması 
əsas məsələlərdən biridir. Karbohidrogen itkilərinin əsas səbəbləri 
kimi aşağıdakıları gösdərmək olar [2]: 

- Qazın nəqli və paylanması zamanı rejimin pozulması; 
- Nəql sisteminin vacib hissələrində təziq ,temperatur,qazın 

tərkibinə olan nəzarətin zəif olması; 
- Kəmər boyu qazdan maye və mexaniki qarışıqların vaxtında 

çıxarılmaması; 
- Qaz kəmərləri boyu qaz sızmaları,qəza hallarının aradan 

qaldırılmaması:; 
İlk növbədə karbohidrogen itkilərini azaltmaq üçün qaz 

beynəlxalq standart və normalara görə hazırlanmalıdır.Həmçinin 
nəql sistemlərinin texnoloji reqlamenti də nəzərə alınmalıdır. 

Bu məqsədlə rejimə nəzarətlə yanaşı, aşağıdakı keyfiyyət 
göstəriciləri də müntəzəm olaraq tədqiq olunmalıdır: qazın 
komponent tərkibi, su və KH-lərə görə şeh nöqtəsi, kondensləşmənin 
başlanğıc təzyiqi, nəql olunan məhsulun kondensləşən KH itkilər. 
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QUYULARIN QAZILMASI PROSESİNDƏ BAŞ VERƏN, 
QAZMA MƏHLULU İLƏ ƏLAQƏDAR OLAN 

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏR 
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Kazımlı Kəmalə Cabir qızı                   Dos.R.S.İbrahimov                                                                
IV kurs, 252.17S qrup 
 

        Qazılmaqda olan quyuda yaranan mürəkkəbləşmə  və ya 
qəzaların baş verməməsi üçün müəyyən çalışmalar etmək lazımdır 
ki, qazıma məhlulunun hər hansısa intervallar üzrə baxılan keyfiyyət 
parametrləri ilə rəhbərlik üçün qəbul edilən, həmçinin icrası məcburi 
olan və geoloji texniki tapşırıqda da göstərilən bütün parametrlərə 
uyğun olsun. Əks təqdirdə mürəkkəbləşmə və yaxud qəzaların 
başvermə ehtimalı daha çox realdır və həmçinin bu işdə, ilk olaraq, 
qazıma ustası ilə bərabər qazıma briqadası da məsuliyyət daşıyır. İlk 
olaraq qazıma məhlulu ilə bağlı olaraq quyuda baş vermə ehtimalı 
olan əsas mürəkkəbləşmələrə nəzər salaq. Bunlara misal olaraq, 
quyunun divarının uçulub tökülməsi və həmin divarın əsasını təşkil 
etmiş olan gilli süxurlardakı gillərin şişməsi nəticəsində quyu 
divarının daralması, həmçinin quyu divarının böyük hissəsini təşkil 
edən süxurların bir müddət keçdikdən sonra deformasiyaya 
uğrayaraq fərqli yönə sürüşməsi və ya divarda novların əmələ 
gəlməsi, əlavə olaraq qazıma məhlulunun qismən, hərdən isə 
təmamilə udulması və quyuya su, qaz, neft, daxil olmasının 
əlamətləri, bundan sonra isə su, qaz, neft təzahürləri və qazıma 
kəməri qaldırılan müddətdə dartılmaları və sairə. 

Fikrimcə, bu mürəkkəbləşmələrdən hər hansınınsa, zamanında 
qarşısının alınmaması çox ağır qəzalarla nəticələnə bilər ki, onların 
da ləğvi çoxlu vaxt və əmək həmçinin əlavə vəsait də tələb edir. Ona 
görə də, mürəkkəbləşmələrin ilkin əlamətlərini aşkar edən kimi, 
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mümkün ola biləcək mürəkkəbləşmələrin və ya qəzaların qarşısını 
almaq məqsədilə təcili tədbirlər görülməlidir. 

Mənim fikrimcə, neft və qaz quyularının müəyyən layihə 
dərinliyinə qədər lazımi vaxtda keyfiyyətli qazılması, eləcə də 
qazımadan əldə olunan yüksək texniki iqtisadi göstəricilərin , külli 
miqdarda vaxt, həmçinin maddi vəsait də tələb edən hər hansısa qəza 
və mürəkkəbləşmələrin öncədən xəbərdarlıq edilməsi ilə aradan 
qaldırılmasından çox asılıdır. Əlavə olaraq, yataqların geoloji 
quruluşunun və strukturunun mürəkkəbliyi, həmçinin quyu 
dərinliyinin intensiv olaraq artması, sonra yüksək lay təzyiqi və ya 
temperaturun, duzluluğun mənfi təsiri, keçirici və dəyanətsiz layların 
olması, quyuların mürəkkəb quruluşunun və qazıma məhlulunun əsas 
kimyəvi işlənməsi üsullarının fərqliliyi və ya müxtəlifliyi, quyu 
lüləsinin mürəkkəb faza konfiqurasiyası ilə xarakterizə olunan 
müasir dövrdəki qazımada alətin tutulmasının öncədən aşkarlığı və 
ləğv olunması məsələsi birinci dərəcəli və önəmli əhəmiyyətə 
malikdir. 

Bildiyimiz kimi, quyuların qazılmasında müxtəlif formalı 
mürəkkəbləşmələrə rast gəlinir. Demək olar ki, bunlara qazıma 
məhlulunun udulması, sonra su, qaz-neft təzahürləri, həmçinin 
quyunun divarının dayanıqlılığının pozulması da aiddir. Bunu da 
qeyd etmək mütləqdir ki, əsaslı mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaq, 
təbii olaraq onları ləğv etməkdən daha asandır, ona görə ki baş verən 
hər hansısa bir mürəkkəbləşmə, əsasən başqa bir  mürəkkəbləşmənin 
yaranmasına səbəb olur, bununla da onların ləğvi daha ağır və çətin 
olur.                         
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QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI MÜXTƏLİF QAZIMA 
TEXNOLOGİYALARININ İSTİFADƏSİNİN 

XÜSUSİYYƏTLƏR 
 
Tələbə:      Elmi rəhbər: 
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        Ha hazırda maili istiqamətlənmiş qazımanın ən çox 

yayılmış növlərindən biri böyük inhiraflı maili və üfüqi intervalı 
böyük olan quyuların qazılmasıdır. Bu cür quyuların qazılmasının 
mürəkkəbliyi, məhsuldar layla quyu lüləsinin görüş məsafəsinin 
böyük olması hesabına karbohidrogen istismarının çox olması ilə 
kompensasiya edilir. Belə quyuların inşası, həlli qazma inkişafının 
prioritet istiqamətlərindən biri olan bir sıra texnoloji və texniki 
problemlərlə əlaqələndirilir. 

 
Quyu lüləsinin layihə və qazıma traektoriyalarıının müqayisəsi 
 
İdarə olunan rotor sistemlərin (İRS) istifadəsinin effektivliyi 

aşağıdakı hallarla müəyyən edilir: İstiqamətli qazımanın olmaması 
hesabına quyu lüləsinin bütün sahələrində profilin intervallarında  
hamar və bərabər əyriliyini əldə etmək.  
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Hibrid rotor idarəetmə sistemi özündə iki push-the-bit (baltanın 
quyu divarına itələnməsi və ya inhiraf etdirilməsi) və point-the-bit 
(baltanın istiqamətləndirməsi) mexanizmlərini birləşdirir. 

 
Bir müddət bundan əvvəl idarə olunan quyu dibi mühərrik 

İRS-lə müqayisədə mürəkkəb trayektoriyalı quyu lülələrini qazımaq 
mümkün olmurdu. Ancaq İRS (Power Drive Archer)  quyu lüləsinin 
uzaqlaşmasının  yüksək intensivliyini təmin etmək imkanını əldə 
etdi, və uyğun olaraq idarə olunan rotor sistemi üçün qazımanın 
yüksək mexaniki sürəti və quyu lüləsinin keyfiyyətinin  saxlanılması 
əldə edilir.  

Əyrilik bucağının  sürətlə artmasını təmin edən idarə olunan 
rotor sistmi  Power Drive Archer  özündə baltanın istiqamətləndirmə 
və baltanı inhiraf etdirmə sistemlərini birləşdirən hibridli sistemdir. 
Quyu lüləsində xarici mühitdən qorumaq üçün  bu detallar AQB-nun 
daxilində yerləşdirilir.  

Eyni zamanda, qazımanın mexaniki sürəti, və quyu lüləsinin 
keyfiyyəti  saxlanılır. Analitik tədqiqatlar nəticəsində belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, idarə olunan sistemlə qazıma texnologiyası mövcud 
olanmaili qazıma texnologiyalarına nisbətən böyük üstünlüklərə 
malikdir. Həmçinində quyudibi mühərriklə müqayisədə idarə olunan 
sistemlə qazımada daha səlis quyu lüləsinin qazılması qəza 
risklərinin azalmasına imkan verir. 
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Asfalten-qətran-parafin çöküntülərinin Neft- mədən 

avadanlıqlarında formalaşması və onların təmizlənməsi hal- hazırda 
neft çıxarma sənayesində ən aktual problemlərdən biri olaraq 
qalmaqdadır. Asfalten-qətran-parafin çöküntülərinin (AQPÇ) 
müxtəlif geotermiki şəraitdə yaranma səbəbləri hələ indiyənə kimi 
dəqiq aydınlaşdırılmadığından, onların yaranmasına və 
təmizlənməsinə qarşı bir mənalı tərkib və yaxud metodiki göstəriş 
yoxdur. 

İstehsalatda AQPÇ- nin yaratdığı mürəkkəbləşmələrə 
quyuların məhsuldarlığının azalmasını, nasos kompressor borularının 
(NKB) daxili diametrinin azalmasını, nasosların klapanlarının iş 
rejiminin pozulmasını, axmaların sərfinin çoxalması nəticəsində 
onun məhsuldarlığının azalmasını, nəql kəmərlərinin daxili səthinin 
hamarlığının pozulması nəticəsində təzyiqin çoxalmasını, nəql edilən 
məhsulun azalmasını və s. misal göstərmək olar. 

Hal- hazırda Azneft İB-nin Neft- daşınmaları, Səngəçal- dəniz, 
Ələt- dəniz və bir çox NQÇİ- də parafin çöküntülərinin yaratdığı 
mürəkkəbləşmələr bir problem olaraq qalmaqdadır. Məsələn Ələt- 
dəniz sahəsində həm NKB- də, həm də 4-cü dərəcəli atqı xəttlərində 
parafin çöküntüləri çox böyük problemlər yaradır. Bu sahədə hər 
ayda NKB-ı 250 dərəcə selsidə isti kondensatla emal olunur. 
Quyulararası atqı xəttlərindədə parafinin çökməsi ilə problemlər 
yaranır. İlin soyuq fəsillərin də bu daha da intensiv xarakter alır. 
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Parafin çöküntülərinin təmizlənməsi üçün paragenerator 
aqreqatlarından  (ППУ-3) istifadə edirlər. Bu zaman qızdırılmış 
buxarın temperaturası 250 dərəcə selsiyə kimi olur. 

Dəniz şəraitində belə bir prosesin icrası olduqca çətin və eyni 
zamanda isə iqtisadi cəhətdən bahalıdır. 

Odur ki, təklif olunur ki, elə tədbir həyata keçirilsin ki, 
ümumiyyətlə NKB-də və eləcə də atqı xəttlərində parafin çöküntüləri 
yaranmasın. Bu məqsədlə yüksək inhibitorluq keyfiyyətinə və 
parafin çöküntülərini həll etmə təsirinə malik olan MORE- R və PÇ- 
R reagentlərindən istifadə edilməsi təklif olunur. Bu reagentlərin 
parafinin yaratdığı mürəkkəbləşmələrə qarşı tətbiqi yüksək iqtisadi 
səmərə verməklə yanaşı, istehsalatda iş şəraitini yaxşılaşdırır və eyni 
zamanda ətraf mühitin ekologiyasına müsbət təsir edir. Lakin bu 
üsulun çatışmayan cəhətləri də var. Çünki müxtəlif sahələrdən 
çıxarılan neftin fiziki- kimyəvi göstəriciləri müxtəlif olduğundan, bir 
sahədə effektli olan reagent digər sahədə öz effektivliyini itirə bilər. 
Bu problemin həllində il boyu temperaturun dəyişməsini də nəzərə 
almaq lazımdır. 

Bunlardan başqa neft-qazın çıxarılmasında və onun nəqlində 
ardıcıl və paralel müxtəlif texnoloji problemləri həll etmək lazım 
olduğundan ( məs: neftin donma temperaturasını və struktur 
texnoloji göstəricilərini tənzimləmək, AQP çöküntülərinin qarşısını 
almaq və yaxud yaranmış çöküntüləri təmizləmək və s.) işlədilən 
reagentlərin təsir formasına görə çoxfunksiyalı olması tövsiyyə 
edilir.  

Respublikamızada belə reagentlərə misal olaraq yuxarıda adları 
çəkilən MORE və PÇ reagentlərini göstərə bilərik. Bu reagentlər 
“Neft Daşları” sahəsindəki quyularda müsbət göstəricilərlə tətbiq 
edilmişdir. Göstərilən reagentlər çox komponentli və çox funksiyalı 
olması ilə seçilir. Onlar əsasən Neftin donma temperaturasına, 
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parafin çökməyə və boru divarlarında hopmuş parafinin 
təmizlənməsinə, neftin geoloji parametrlərinin yaxşılaşmasına 
müsbət təsir edir.  

“Neft Daşları” NQÇ- nin quyularında PÇ- R reagentinin yığım 
məntəqəsi ilə quyulararası atqı xəttlərində neftin nəqli zamanı 
təzyiqin dəyişməsinə təsiri əyani şəkildə göstərilmişdir ki, bu reagent 
təzyiqlər fərqinin (∆P) aşağı düşməsinə kömək edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ilin soyuq fəsillərində Ələt- dəniz, 
Səngəçal- dəniz quyularının məhsulunun Dübəndi yığım 
məntəqəsinə nəqlində çox böyük çətinliklər yaranır. Belə ki, neftin 
özlülüyü çoxaldığından başlanğıc təzyiq qorxulu həddə qədər 
çoxalır. Ancaq MORE- R və PÇ- R reagentlərindən 0,01%-0,30% 
aralığında neftə əlavə edilsə bu mürəkkəbləşmənin qarşısı alınar. 
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Xam neft və təbii qaz müasir gündəlik həyatın və dünya 

iqtisadiyyatının çoxsaylı aspektlərini təmin edən əsas enerji və 
xammal mənbələridir. Təbii qaz və neft enerji bazarında əsas 
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sahələrdir və dünyanın əsas yanacaq mənbələri kimi dünya 
iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. 1871-ci ildə o zaman 
"otbiçənlər"- in monopolisti olmuş etnik erməni İvan Mirzəyev ilk 
taxta neft buruğunu tikdirmiş və gələn il bunun ardınca gəlmişdir. 
Hələ 3-cü və 4-cü əsrlərdə ticarətdə neftdən istifadə olunması barədə 
sübutlar var. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu keçmiş prezident 
Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılmış 
və 2001-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Fondun əsas məqsədləri 
makroiqtisadi sabitliyin dəstəklənməsi və neft-qaz gəlirlərindən 
asılılığın azaldılması, həmçinin qeyri-neft sektorunun inkişafına 
yardım, gələcək nəsillər üçün gəlirlərin qorunması və əsas layihələrin 
maliyyələşdirilməsidir. Abşeron yarımadasında neft hasilatı 
haqqında məlumatı əksər ərəb və fars müəlliflərinin əlyazmalarında 
tapmaq olar. Neft və qazın hasilatı , paylanması ilə bağlı proseslər və 
sistemlər çox mürəkkəb, kapital tutumlu və ən müasir 
texnologiyaları tələb edir. Sənaye tez-tez üç seqmentə bölünür: 

Yuxarı axın, neft və qaz kəşfiyyatı və hasilatı üzrə biznes; 
Aralıq axını, nəqliyyat və saxlama; 
Aşağı axın emal və marketinq daxildir. 
Təbii qaz , kömürdən fərqli olaraq havanı daha az 

çirkləndirərək  daha təmiz yanır və Birləşmiş Ştatlarda elektrik 
enerjisi istehsalının üçdə birindən çox hissəsi onun payına düşür. 
Lakin, buna məsuliyyətsiz yanaşılması ətraf mühit və sağlamlıq üçün 
ciddi risklər yaradır və dəyərli enerji resurslarını israf edir. Biz neft 
və qaz hasilatının maksimum təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün 
çalışırıq . Dövlətlər neft-qaz sahəsinə nəzarət üçün məsuliyyət 
daşıyırlar. Onlar tullantıların qeyri-adekvat və lazımi qaydada idarə 
edilməsi nəticəsində yaranan çirkləndirməni azaltmağa kömək 
edəcək qaydalar və siyasətlər təmin etmək imkanına malikdirlər: 
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Hərtərəfli, ardıcıl və məcburi yoxlamaya məruz qalan 
"beşikdən məzara qədər" tullantı izləmə və hesabat sistemlərini 
tətbiq edilir. Onlar tullantıların mənşəyi, təyinatı, daşınması, həcmi, 
növləri və çıxarılması üsulları haqqında məlumatları daxil 
etməlidirlər. Məlumatlar ictimaiyyətə və tullantılarla məşğul olan və 
ya onları digər dövlətlərdən qəbul edən hər hansı bir müəssisə və ya 
obyektə təqdim edilməlidir. 

Nəticələrin müzakirəsi. 
Dövlət Neft və qaz qanunlarında boşluqları aradan 

qaldırmalıdır. 
1. Bütün dövlətlər riskləri minimuma endirmək və 

operatorların istehsal etdikləri tullantıların təsirinə görə məsuliyyət 
daşımasını təmin etmək üçün ətraflı qaydalara malik olmalıdırlar. 
Məsələn, tullantılar yalnız "qapalı sistem"- də və emal sistemlərində 
saxlanmalı və işlənməlidir, torpağa basdırılmamalı və ya 
dağıdılmamalı, bərpa zamanı quyuların sahələrindən təhlükəsiz 
çıxarılmalıdır. 

2. Çirkab sularının müxtəlif yollar vasitəsilə yayılmasına və 
qazma şlamından yeni materiallar yaratmağa imkan verən "əlverişli 
istifadə" haqqında qanunlar neft və qaz tullantılarına tətbiq 
edilməməlidir. 

3. Kimyəvi maddələrin, radioaktiv elementlərin, həll olunmuş 
bərk maddələrin, metalların və digər çirkləndirici maddələrin ümumi 
miqdarının aradan qaldırılması üçün layihələndirilmiş və təchiz 
edilmiş ixtisaslaşdırılmış qurğularda tullantıların emalı və 
utilizasiyası tələb olunur. 

4. Bələdiyyə tullantılarına və təmizləyici qurğulara neft və qaz 
yataqlarının tullantılarını qəbul etmək qadağan edilməlidir. 
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5.  Operatorlardan quyunun meydançasını tərk etməzdən əvvəl 
tullantıların kompleks kimyəvi sınaqlarının aparılmasını tələb etmək 
lazımdır. 

6. Kimyəvi, radioaktivlik və digər çirkləndiricilərin nəticələri 
test edilməlidir. 

7. Bütün məlumatlar tənzimləyici orqanlara, ictimaiyyətə, 
tullantıların daşıyıcılarına və qaldırılması obyektlərinə təqdim 
edilməli 

8. Tullantıların emalı və aradan qaldırılması üzrə obyektlərdən 
və onların yaxınlığında həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli 
çirklənmə problemlərinin aşkarlanması və həlli məqsədilə yeraltı və 
yerüstü suların, torpağın, filtratın və çirkab suların mütəmadi olaraq 
monitorinqini həyata keçirilməlidir. 

9. Kimyəvi sınaqlar kimi neft və qaz tullantılarını qəbul edən 
mövcud və gələcək yeraltı təzyiqli nəzarət qurğuları üçün standartları 
gücləndirmək; təzyiq və təzyiq sürətinin monitorinqi; nasazlıqların 
və seysmik riskin xəritələşdirilməsi və təhlili və sızmaların aşkar 
edilməsi sistemləri. 

Neft alternativləri bərpa olunan enerji mənbələri, təbii qaz və 
ya biodizel yanacaq kimi digər "təmiz" enerji mənbələrindən istifadə 
edə bilər. Qarğıdalı əsaslı etanolun istifadəsi neftin istifadəsinə 
alternativ ola bilər. Neft əvəzinə biokütlədən istifadə neftin ətraf 
mühitə təsirinin artması və neftdən istifadəni azaltmaq istəyi ilə 
bağlıdır. Bərpa olunan enerji mənbələrinə də alternativlər 
mövcuddur. Bunlara günəş enerjisi, külək enerjisi, geotermal və 
hidroelektrik enerji, eləcə də digər mənbələr daxildir. Bərpa olunan 
enerji istehsalının dünyanın demək olar ki, bütün regionlarında 
artacağı proqnozlaşdırılır. Təbii qaz emissiya baxımından neftdən 
xeyli təmizdir. Ancaq təbii qazın kütləvi istehsal baxımından 
məhdudiyyətləri var. Məsələn, xam neftdən təbii qaza keçmək üçün 
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texniki və şəbəkə dəyişikliklərinə ehtiyac var ki, bu da tətbiq başa 
çatanadək baş verməlidir. İki mümkün strategiya ondan ibarətdir ki, 
əvvəlcə son istifadə texnologiyasını işləyib hazırlasınlar, ikincisi, 
yanacaq infrastrukturunu tamamilə dəyişsinlər. Neft sənayesində 
Təhlükəsizlik və sağlamlıq risklərinin azaldılması üçün təhlükəsizlik 
tədbirləri kimi bir çox texnologiyaların tətbiqi potensialı da 
mövcuddur. Bunlara neft dağılmalarının azaldılması, benzinin qrunt 
sularına və ikili korpuslu tankerlərə düşməsinin qarşısını almaq üçün 
tədbirlər daxildir. Neft su səthinə dağıldıqda su üzərində havasız qat 
yaradır və nəticədə dənizdəki canlıların məhvinə gətirib çıxarır.  
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Magistrantal qaz kəmərlərində baş verən mürəkkəbləşmələrin 
yaranması zamanı tez tez baş verən proseslərdən biridə kəmərlərdə 
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qaz hidratlarının əmələ gəlməsidir. Qaz kəmərində hidrat əmələ 
gəlmənin əsas səbəbi,kəmərin müəyyən hissəsində təzyiqin kəsgin 
düşməsi səbəb olur [1-3]. Belə olan halda temperatur da kəskin 
dəyişir.Bu zaman boruda nəql olunan qazın tərkibindəki nəmlik (su 
hissəcikləri) donmaga başlayır və borunun en kəsik sahəsi buzla 
örtülərək qazı nəqlini məhdudlaşdırır.    Bu mürəkkəbləşmənin 
aradan qaldırılması üçün mən təklif edirəm:  Magistrantal boru 
kəmərlərində hidratın yarada biləcəyi mürəkkəbləşmələrin olduğu 
hissələrdə temperaturun səviyyəsini qaldırmaq, qazın nəmliyini 
təmizləmək üçün separator kimi qurğuları tədbiq etmək, kollektor 
sistemindən istifadə etməklə təzyiqin tədricən pilləli şəkildə 
azaltmaqla mürəkkəbləşmələri aradan qaldırmaq mümkündür. 
Sadaladığımız fiziki üsullardan əlavə kimyəvi üsullardan istifadə 
etməklədə hidrat tıxacının qarşısını almaq da məqsədə uyğundur. Bu 
kimi kimyəvi üsul zamanı reagentlərdən istifadə edilməlidir. Bu 
reagentlərə ingihibitorlar, müxtəlif tərkibli üzvi spirtlər aiddir.  

Abşeron Magistrantal qaz kəmərlərində yüksək təzyiqdən aşağı 
təzyiqə keçid zamanı istifadə olunan avadanlıqlarda və  
tənzimləyicilərdə hidrad əmələ gəlir, bu prosesin qarşısını almaq 
üçün temperaturun qaldırılması ilə (isti sudan istifadə edərək) tıxac 
ləğv olunur. Tövsiyyə olunur ki, pilləli  kollektor üsulundan istifadə 
edilsin. 
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YERALTI QAZ ANBARLARI (YQA) İŞ REJİMLƏRİNİN 
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Yeraltı qaz anbarları qaz təchizatı sisteminin mühüm elementi 

olaraq, qazın tələbatçılara ötürülməsində yaranan qeyri-bərabərliyi 
aradan götürülməsi üçün nəzərdə tutulur. Onlar dövrü şəkildə 
istismar olunur və ayrıca olaraq qazın  vurulması və anbardan 
çıxarılması iş rejimində işləyir. Vurma və çıxarılma əməliyyatları 
quyular vasitəsilə aparılır ki, onların sulaşma konturuna yaxın və 
uzaq olması, lay təzyiqinin qiymətindən asılı olaraq, istismar 
imkanları müxtəlif ola bilir. Digər tərəfdən, tutalım anbardan 
müəyyən miqdarda qaz çıxarımalıdır və məsələ həmin dövrdə hər bir 
quyu üçün müvafiq gündəlik debetlərin təyin olunması və beləliklə 
işçi qrafikin elmi əsaslandırılmış şəkildə tərtib olunmasından 
ibarətdir [1,2]. 

Yuxarıda qoyulan məsələ riyazi proqramlaşdırma məsələsinə 
aid olduğundan məqsəd funksiyası və məhdudiyyətlərin verilməsini 
tələb edir. Məqsəd funksiyası qismində anbardan çıxarılması 
planlaşdırılan qazın həcmi və dövrün sonunda quyulardan faktiki 
çıxarılan həcm arasında olan fərqin minimallaşdırılmasını, 
məhdudiyyətlər kimi çıxarılma dövrünün müddəti (günlərlə), 
başlanğıc bufer təzyiqinin qiyməti, quyuların sayını göstərmək olar. 
Qoyulan məhdudiyyətlərə ayrıca gəldikdə nəzərə almaq lazımdır ki, 
su konturuna yaxın yerləşən quyuları yüksək debetlə işlənilməsi 
çıxarılma dövründə onlarda sulaşma riskini artırır.  Bufer təzyiqinin 
saxlanılmasına qoyulan məhdudiyyətə də yarana bilən ciddi fəsadlar 
baxımından riayət olunmalıdır.   
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Bu şəkildə məsələni qoyduqdan sonra riyazi 
proqramlaşdırmaya aid mövcud proqram təminatı əsasında son 
nəticəni almaq mümkündür. Həmin nəticə yekun cədvəl şəklində 
verilir və burada quyuların nömrələri, ardıcıl olaraq günlər və onlar 
üzrə quyuların debetleri göstərilir. 

İşdə alınan nəticələr yeraltı qaz anbarlarının istismarı ilə 
məşğul olan müəssisələr tərəfindən istifadə üçün tövsiyyə oluna 
bilər. 
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Sоn zаmаnlаrdа uzun müddət işlənmədə оlаn уаtаqlаrın qаlıq 

еhtiуаtlаrının tаm çıxаrılmаsınа böуük diqqət vеrilir. Bunа görə də 
işlənmənin sоn mərhələsində оlаn nеft уаtаq - lаrının dаhа dəqiq 
öуrənilməsi və qiуmətləndirilməsi üçün оnun роtеnsiаl imkаnlаrının 
tаm аşkаr еdilməsi, bu istiqаmətdə mövсud mеtоdikаnın nəzəri 
əsаslаrının təkmilləşdirilməsi tələb оlunur. 

Аzərbаусаn Rеsрublikаsı Еnеrgеtikа Nаzirliуinin 
Əsаsnаməsinə görə nаzirlik kаrbоhidrоgеn еhtiуаtlаrı hаsilаtının рау 
bölgüsü və уа digər şərtlərə uуğun işlənməsi bаrədə sаzişlərin 
lауihələrini hаzırlауır, bu sаzişlər üzrə dаnışıqlаr араrır, оnlаrı 
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müəууən оlunmuş qауdаdа imzаlауır, bаğlаnmış sаzişlərin həуаtа 
kеçirilməsinə nəzаrət еdir. Аzərbаусаn Rеsрublikаsındа hаsilаtın рау 
bölgüsü sаzişlərinin (“HРBS”) əhаtə еtdiуi məsələləri tənzimləуən 
Аzərbаусаn Rеsрublikаsının kаrbоhidrоgеn еhtiуаtlаrı hаqqındа 
qаnun mövсud dеуil və роtеnsiаl invеstоrun sеçim mеуаrlаrı 
qаnunvеriсilikdə nəzərdə tutulmаmışdır. 

Мövсud təсrübəуə əsаsən kаrbоhidrоgеn еhtiуаtlаrının 
işlənməsi lауihələrində роtеnsiаl invеstоrun sеçimi xüsusi оlаrаq 
səlаhiууətlər vеrilmiş dövlət оrqаnı və bеlə invеstоr аrаsındа birbаşа 
dаnışıqlаr vаsitəsilə kеçirilir. Bunа bаxmауаrаq, bеуnəlxаlq 
təсrübədə gеniş istifаdə еdilən digər fоrmаlаr, о сümlədən 
tеndеrlərin kеçirilməsi də istinа еdilmir. Аzərbаусаndа xаriсi 
раrtnуоrlаrlа kаrbоhidrоgеn еhtiуаtlаrının işlənməsi lауihələri üçün 
HРBS fоrmаsı sеçilmişdir. 

Uzun müddət işlənmədə оlаn уаtаqlаrdа, həlli tələb оlunаn 
рrоblеmlər аrаsındа оnun qаlıq роtеnsiаl imkаnlаrının аşkаr 
еdilməsi, tаm mənimsənilməsi, və işlənmə səmərəliliуinin 
аrtırılmаsını qеуd еtmək оlаr. Bunlаrdаn birinсisi, həmin уаtаqlаrdа 
kəşfiууаtin bаşа çаtdırılmаsı (həсmi-gеоlоji mоdеlin qurulmаsi və 
оnun hərtərəfli işlənməsi рrоsеsi ilə əhаtə еdilməsi), ikinсisi isə - 
nеftvеrmə əmsаlının və işlənmə səmərəliliуinin аrtırılmаsı ilə 
bаğlıdır ki, bu dа işlənmə lауihəsində öz əksini tарmаlıdır. Bu 
məsələlərin həllində, уəni tеxnоlоji göstəriсilərin рrоqnоz 
еdilməsində уаtаqlаrın gеоlоji quruluşunun nəzərə аlınmаsı mühüm 
rоl оуnауır. Bеlə ki, уаtаqlаrın əsаsən аntiklinаl tiрli оlmаsı, 
müxtəlif rеjimlərin sаhə bоуu рауlаnmаsınа səbəb оlur уəni уаtаğın 
tаğуаnı, mərkəzi və kоnturуаnı zоnаlаrdа lау rеjimlərinin dəуişməsi, 
рrоqnоz məsələlərdə (məs quуu şəbəkəsinin sıxlığı, bərра 
quуulаrının qаzılmаsı və s.) nəzərə аlınmаsı məqsədəuуğundur. 
Bеləliklə, qеуd еdilir ki, işlənmə рrоsеsinin sоn mərhələsində 
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tеxnоlоji göstəriсilərin təуinində оrtа rəqəmlərə nisbətən mеуаr üzrə 
diffеrеnsiаsiуа еdilmiş göstəriсilərdən istifаdə еdilməsi iqtisаdi 
itkinin qаrşısını аlmаqlа bərаbər həm də kаrbоhidrоgеn çıxаrılmаsını 
intеnsivləşdirmiş оlаr. 
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DƏNİZ NEFT QUYULARININ MƏHSULDARLIĞININ 

ARTIRILMASI ÜÇÜN TƏDBİQ OLUNAN TƏDBİRLƏRİN 
OPTİMAL TEXNOLOJİ PARAMETRLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ 

VƏ ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. 
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Neft yataqlarından  daha çox hasilat əldə etmək üçün quyudibi 

zonaya müəyyən  təsiretmə üsullarından istifadə etmək böyük 
əhəmiyiyət kəsb edir. 

Quyudibi zonada aşağədakı təsir üsullardan istifadə olunur: 
3.İstilik təsir üsulu 
2.Kimyəvi təsir üsulu 
3.Mexaniki (fiziki) təsir üsulu 
 Quyudibi zonada istiliklə təsir üsulundan istifadə edilməsinin 

məqsədi quyudibi zonanın süxurlarının məsamələrində çöküb qalan  
və  məhsuldarlığın azalmasına səbəb olan,  prafin, qatran, asfalten  
çöküntülərini əritməklə quyudibi zonanın keçiriciliyinin 
artrılmasından ibarətdir. 
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 Kimyəvi təsir üsulunun quyudibi zonaya təsiri dedikdə, 
quyudibi zonanın  turşular və duzlar ilə işlənmə sistemi  nəzərdə 
tutulur.Ən səmərəli üsul kimi, quyudibi zonanın turşularla işlənmə 
üsulundan daha geniş istifadə olunur.Turşu ilə işlənmə sistemində, 
layın daxilində turşu  suxurla reaksiyaya daxil olur və orada olan 
dolomiti, qumdaşını, əhəng daşını həll edir. Nəticə olaraq təsir edilən 
zonanın keçiticiliyi normallaşır, suxurdakı məsamələrin diametri 
böyüyür, quyudibinə tərəf gələn mayenin axını yaxılaşır, məsaməli 
mühitin keçiriciliyi yüksələir.nəticə də əldə ediləcək hasilt da artır 

Neftvermənin artırılması üçün quyu dibinin xlorid turşusu ilə 
işlənməsi tədbiq olunur.Quylar xlorid turşusu ilə işlənməsini bir neçə 
növdə göstərmək olar: 

Adi turşu ilə işlənmə, turşu vannasının yardaılması, təzyiqlə 
işlənmə, hidromonitor taxma borucuqların vasitəsi ilə işlənmə, qaz-
turşu ilə işlənmə, köpük-turşu ilə işlənməvə s. 

Mexaniki təsir dedikdə ağıla ilk gələn hidravlik yarılma 
üsuludur. Hidravlik yarılma üsulu lay keçiriciliyinin artırılması və 
hasilatın intesivləşdirilməsi üçün ən səmərəli üsullardan biridir. 
Vurucu quyuların udma qabiliyyətini artırmaq üçün də hidravlik 
yarılama üsulundan istifadə edilir. 

Yeraltı nüvə partlayışı aparmaqla və quyudibi zonanın səthi 
aktiv maddələrlə işlənməsi ilə, neft quyularının məhsuldarlığnı 
artırmaq əlverişli üsullardan hesab olunur. 

Quyudibi zonaya təsiretmənin səmərəsinin qiymətləndirmək 
üçün layların ilkin və son tədqiqat qiymətlərinin müqayisə etmək 
lazımdır. Dəqiq bir quyu üçün ən səmərəli təsir üsulunu və onun 
texnologiyasını seçmək aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir: 

Mədən təcrübəsi nəticəsində istifadə olunan üsulun  səmərəsinə 
təsir edən əsas amillər tapılır.Dispersiya təhlilindən istifadə edilir. 
Daha sonra qrup halında qeyri-parametrik olan  kriteriyalar və 
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arqumentlərin  nəzərə alınması nəticəsində əldə olunan  amillərin 
informativliyi müəyyən olunur  və sonda, dəqiq şərait üçün təsiretmə  
üsullarının səmərəsinin proqnozlaşdırılması “nümunələrin 
tanınması” üsullarının tədqiqi həyata keçirilir.Neft quyularında  
istənilən  tədbirləri həyata keçirmək və zəruri  həcmi müəyyən etmək 
çox böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir.Bundan əlavə  quyuların 
məhsuldarlğını artırırmaq üzrə zəruri  tədbirlərin aparılması üçün 
texniki-iqtisadi kriteryaların köməyi ilə quyuların optimal sayını 
müəyyən etmək haqqında dəqiq fikir yoxdur. Bunun üçün də evristik 
(nəzəri tədqiqatın məntiqi üsulları sistemi) kriteriyalar tədbiq 
edilir.Daha çox Sevinc, Vald, Laplas, Qurvids kriteriyalarından 
istifadə olunur və səmərləli üsul tapılaraq həyata keçirilir. 
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İŞLƏNMƏNİN SON MƏRHƏLƏSİNDƏ OLAN 
YATAQLARDA SU TƏZAHÜRÜNƏ QARŞI TƏMİR-TƏCRİD 

İŞLƏRİNİN TƏHLİLİ 
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Müxtəlif kompozisiyalarla su ilə yuyulmış sahələrin təcrid 

edilməsinin səmərələliyi birmənalı olmur. Müsbət nəticə, təsirlənmiş 
obyektlərin geoloji və fiziki şərtlərindən asılıdır. İş bütün geoloji və 
sahə məlumatlarının əhəmiyyətini və əsaslandırılmasını müəyyən 
etmək, tərkibə daxil olan reaktivlərin dəyərini azaltmaq və suyu 



 100 

təcrid edən kompozisiyanın tərkibini optimallaşdırmaq məqsədi 
daşıyır. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq “Azneft” İB-nin 
yataqlarında beş il ərzində aparılan tədbirlərin təhlili aparılmışdır. 

“Azneft” İB-nin yataqlarında 2013-2017-ci illərdə suya qarşı 
aparılan təcrid-bərpa işlərinin nəticələri  tədqiq edilmişdir. Yataqda 
bu illər ərzində 860 təcrid bərpa işləri aparılmışdır və şəkil 1 - də 
verilmişdir. 

 

 
Şək. 1. “Azneft” İB-nin yataqlarında 2013-2017-ci illər ərzində 

aparılan təcrid bərpa işləri 
Quyuların istismarı prosesində bəzi yataqlarda sulaşmaya qarşı 

mübarizə zamanı bəzi çatışmamazlıqlar səbəbindən quyuların 
potensial neft və qaz hasilatı imkanlarından səmərəli istifadə 
olunmur, bu isə gələcəkdə yatağın işlənməsinin texniki-iqtisadi 
göstəricilərinin səviyyəsinə öz mənfi təsirini göstərir. Quyu 
məhsulunun sulaşması yeraltı və yerüstü avadanlıqların korroziyaya 
uğramasını sürətləndirir və onların vaxtından əvvəl sıradan 
çıxmasına səbəb olur. 

Aparılmış təcrid-bərpa işlərinin 2013-2017-ci illər üzrə 
səmərəlilik dərəcəsi isə şəkil 2-də verilmişdir. 
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Şək. 2. “Azneft” İB-nin yataqlarında 2013-2017-ci illər ərzində 

aparılan təcrid bərpa işlərinin səmərəlilik dərəcəsi 
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INTERNATIONAL SPACE STATION 

 
Bachelor’s degree:                                Senior Lecturer:         
Huseynli Lala Ashraf                           Yunsurova Aynur Sabir 
2nd course 268.19E 
 

ISS The International Space Station is a huge achievement of 
mankind built in orbit of the Earth. The goal of this project is to 
create the future of earthlings. In orbit, all kinds of experiments and 
scientific research are carried out, such as studies of the physical 
conditions in the ISS orbit, studies of the solar system, earth and 
space; biomedical, educational, technical experiments. An important 
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aspect is the study of the reaction of the human body to being in 
space. On average, 500-600 experiments are carried out per year.  

The station has a space farm. Since 2015, the crew members 
have been using the grown herbs for food. The station consists of 15 
modules.  

There are the space agencies which take part in this project- 
ROSCOSMOS, NASA (USA), CSA (Canada), ESA (European 
countries), JAXA (Japan). The flight involves Japan, Canada, USA, 
Russia, Denmark, Belgium, Italy, Spain, Germany, France, Norway, 
Netherlands, Sweden, Switzerland. The station is 109 m long, with a 
perigee of 409 km, an apogee of 418 km, an inclination of 51.63 ° 
and a mass of 420 tons, has a volume of 916 m³. Its speed is 28,000 
km / h. It makes one revolution around the earth in 90 minutes. The 
power source for the station is the sun. 

  On September 2, 1993, Russian Prime Minister Viktor 
Chernomyrdin and US Vice President Albert Gore announced the 
ISS project. The preliminary design of the station was approved at 
the L. Johnson Space Center in Houston in March 1995. The first 
flight of the ISS element into orbit took place on November 20, 
1998. This element was the Zarya functional cargo block. This 
became the foundation for humanity in space. 

  Surely you have a question about how astronauts live during 
the entire space expedition, which lasts from 6 to 12 months. Of 
course, this is a very difficult process that requires lengthy crew 
training. How do astronauts sleep and eat in zero gravity? There is a 
sleeping bag in the cabin, which is attached to the wall with ropes. 
They eat special space food, which is hermetically sealed and 
sublimated. Food is delivered to the station using a Progress truck. 
Astronauts fill out a questionnaire in advance about their taste 
preferences. 
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  In space, you need to maintain your physical shape. This is to 
ensure that the muscles are not atrophied upon returning to the Earth. 
Astronauts go in for sports using the T-2 treadmill; they use special 
restraints that are similar to the straps of a backpack and evenly 
distribute the load between the hips and shoulders. Each crew 
member is required to play sports for 2 hours a day. 

The ISS has played a big role in the fate of humanity. Much 
remains unsolved, but humanity is working on it. 
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Qazın istehsalı, nəqli, saxlanılması zamanı bir sıra problemlər 
yaranır. Bu problemlər içərisində ən çox çətinlik törədən 
hidratəmələgəlmədir. Beləki, qazın temperaturunun və ya təzyiqinin 
dəyişməsi nəticəsində hidratlar əmələ gəlir. Hidratəmələgəlmə 
zamanı hidratlar kəmərdə çöküntülər formasında yığılır. Bu zaman 
kəmərdə təzyiq itkiləri kəskin artır və nəqlin keyfiyyətinin aşağı 
düşməsinə səbəb olur.  Müəyyən zaman sonra yaranan hidratların 
miqdarı artdıqca çöküntülər də artacaqdır və beləliklə, kəmərdə 
tıxaclar müşahidə olunacaqdır. Bu tıxaclar isə kəmərin müxtəlif 
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yerlərində partlayışların baş verməsinə səbəb olacaqdır. Yüksək 
təzyiqlə vurulan qaz qarşısında böyük maneyə rast gəldikdə kəmərin 
zəifləmiş bir hissəsindən dağılmaya və partlayışlara yol açacaqdır. 

Qazın təmizlənməsinin kifayət qədər olmadığı zaman qaz 
kəmərlərinin kəskin döngələrində ilin soyuq aylarında (dekabr, 
yanvar, fevral, mart) maye toplanır ki, bu da həmin hissədə qazın 
sürətinin artmasına, yüksək təzyiq və aşağı temperatura səbəb olur və 
hidrat əmələ gəlir. Hidratın yaranması ilə qazın nəqli prosesində 
problem yaranır. Hidratın yaratdığı tıxacı aradan qaldırmaq üçün 
kəmərin daxilinə təmizləyici qurğu buraxılmalıdır ki, bu da nəql 
üçün daha çox kapital xərclənməsinə səbəb olur. 

Hidratın yaranması üçün bir sıra amillər güclü təsirə malikdir. 
Nəql olunan qazın temperaturunun düşməsi, təzyiqin yüksəlməsi 
bidratın yaranması üçün əsas səbəbdir. Qazın tərkibində CO2, H2S, 
N2 kimi birləşmələrin olması da hidratın yaranması sürətini artırır 
[1]. 

Hidratın yaranma səbəblərini araşdırdıq və belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, hidratın yaranmasına qarşı mübarizə üsullarından biri 
bu amillərin aradan qaldırılmasıdır. 

Hidratın yaranmasının əsas səbəbinin qazın təzyiqinin 
yüksəlməsi və temperaturun düşməsi olduğunu müəyyənləşdirdik. 
Bu səbəbin aradan qaldırılması üçün kəmərin keçdiyi ərazilərdə 
temperaturlar müəyyənləşdirilməlidir. Kəmər soyuq ərazilərdən 
keçdiyi zaman hidratın yaranmasının qarşısını almaq üçün kəmər 
temperatur təsirinə qarşı izolyasiya olunmalıdır. 

Qazın tərkibində hidrogen sulfidin, karbon qazının, azotun 
olması hidratəmələgəlməni sürətləndirir. Bunun qarşısını almaq üçün 
qazın hazırlanması mərhələsində tələb olunan göstəricilərə qədər qaz 
bu komponentlərdən təmizlənməlidir. Əgər təmizlənmə tələb olunan 
səviyyədə olmadığı zaman nəql həyata keçirilərsə, bu zaman 
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hidratəmələgəlməyə qarşı inhibitorlardan istifadə olunur. İnhibitorlar 
xüsusi komponentlərdir ki, bu komponentlər hidratəmələgəlmənin 
sürətini azaldır. 

Qazın nəqli zamanı hidratəmələgəlmənin qarşısını almaq üçün 
ilkin növbədə qazın qurudulması prosesi tələb olunan dərəcədə 
olmalıdır. Bunun üçün absorbentlərdən istifadə olunur ki, bunlara 
misal olaraq etilenqlikol, dietilenqlikol, trietilenqlikol göstərmək 
olar. Qazın qurudulmasının digər üsulu adsorbsiya ilə qurudulmadır 
ki, bu zaman xüsusi adsorbentlərdən istifadə olunur. Bu 
adsorbentlərə alüminium oksid silikagelini, seoliti, boksit göstərmək 
olar [2].  
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II kurs qrup A2220 

 
Hər bir neft layları ilkin istismarı dövründə yüksək neftvermə 

qabiliyyətinə malik olur. Sonraki dövrlərdə neftvermənin azalması 
müşahidə olunur ki, bunu da bir çox səbəblərdən asılı olaraq izah edə 
bilərik. Bu səbəblərdən ən əsası tədricən layda mayenin azalması 
nəticəsində lay təzyiqinin azalmasıdır. 

Lay təzyiqinin azalmasının qarşısını almaq məqsədilə su 
quyuları vasitəsilə laylara su vurulur. Uzun müddət adi halda suyun 
vurulması təcrübələrdə sübut olunmuşdur ki, layda sulaşma 
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hadisəsinin həyata keçməsinə səbəb olur. Bu səbəblərin aradan 
qaldırılması məqsədilə fiziki sahələrlə suya təsir edilir və həmin təsir 
təhlil edilərkən uğurlu nəticənin əldə olunduğu nəzərə çarpacaq 
dərəcədə yüksək olur. Bu fiziki sahələr üsullarından ən geniş 
yayılmışı maqnitləşdirilmiş suyun laya vurulması prosesidir. 

Maqnitləşdirilmiş suyun laya vurulmamışdan əvvəl, laya 
vurulan zaman və sonda maqnitləşdirilməmiş suyun yenidən laya 
vurulması zamanı neftvermə əmsalının qiymətlərini müzakirə etsək 
bu zaman bu üsulun effektliyini daha dərindən anlayarıq. Bunun 
üçün Tatarıstanın Nurlat yatağının Bobrikov hövzəsində aparılmış 
tədqiqat işlərinə baxaq. 

Lay istismara başladıqdan 4-5 il müddətində lay təbii tükənmə 
metodu ilə istismar olunur. Bu müddətdən sonra get-gedə neftvermə 
qabiliyyəti azaldığından quyuya adi halda su vurulur. Bu zaman lay 
suyu qəbul etmir yəni, lay təzyiqi doyma təzyiqindən aşağı düşür və 
bununla da maqnitləşdirilmiş suyun tətbiqinin zəruriliyi meydana 
çıxır. 

Lay istismara başlayan zaman hasilaq Q=10t/sut , laya təsir 
etmə başlayanda isə hasilat Q=2t/sut olmuşdur. Hasilatın artırılması 
məqsədilə laya maqnitləşdilmiş SAM-(səthi aktiv maddə) vurmaq 
qərarı alınır. Laya 140 ton trifosfat məhlulu vurulur və o sabit enmə 
maqnit sahəsi ilə işlənmiş su ilə laya yeridilir. Bu zaman ən yüksək 
neftvermə əldə edilir ki, bu miqdar 28% artımla qeydə alınır. 
Tədqiqatın davamı olaraq 18 aydan sonra maqnitləşdirilmiş suyun 
quyuya vurulması dayandırılır və adi su vurulmağa davam etdirilir. 
Bir müddət sonra layda 5%-dək sulaşma qeydə alınır və neftvermə 
əmsalı 30%-dək azalır. 

Maqnitləşdirilmiş su ilə təsir zamanı süxurun ferromaqnit 
xüsusiyyətlərinə təsir edərək, gillərin şişməsinin qarşısını 
alır,sulaşma miqdarının kəskin artmasının qarşısını alır, 
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neftvermənim yüksək dərəcədə artımını təşkil edir. Yuxarıdakı 
təcrübələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, maqnitləşdirilmiş su ilə 
təsir zamanı ən yüksək neftvermə miqdarı ilə, adi su ilə təsir 
zamanındakı ən az neftvermə əmsallarını müqayisə etsək görərik ki, 
bu üsulun faydalı iş əmsalı 50% olur. 
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Faza keçidlərinin tədqiqi neft-qaz-kondensat yataqlarının 

səmərəli istismar rejiminin seçilməsində və onun yaradılmasında 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz neft-mədən praktikasının əsas 
məsələlərindən biri də neft-qaz-kondensatın tərkibindəki ayrı-ayrı 
komponentlərin faza keçidləri və faza haldəyişmələri qanunlarının 
öyrənilməsidir. Məsələn, aşağıda qeyd olunan faktorlar faza keçidi 
proseslərinə əsaslanır : 

qaz-kondensat yataqlarının işlənmə sisteminin seçilməsi 
laya təsir üsullarının seçilməsi 
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Ümumiyyətlə, qaz-kondensatın tərkibində olan su buxarı onun 
faza keçidi prosesinə vacib dərəcədə təsir göstərir. Vander-Vaals 
göstərmişdir ki, sistemdə ikiqat retroqrad prosesi əgər bir komponent 
polyar olarsa baş verəcəkdir.  Müəyyən edilmişdir ki, əgər qaz-
kondensat sistemində su buxarı olduqda, o zaman təzyiqin 
azalmasında bir-birinə qarışmayan iki maye-kondensat və suyun 
sistemdən ayrılıb çökməsi halı baş verir. Laboratoriya şəraitində bu 
hadisə müşahidə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qaz-
kondensatın tərkibindəki su buxarı, sistemdə kondensatın düşməsinin 
başlanğıc təzyiqini artırır.  Aşağıdakı göstərilən şəkildə (şəkil 1) 
müəyyən qaz-kondensat yatağı üçün laboratoriya şəraitində təyin 
edilmiş kondensləşən maye kondensat və suyun vahid həcmdəki 
miqdarının təzyiqdən asılı dəyişmə əyriləri göstərilmişdir.  
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Şəkil 1. Qaz-kondensat yatağı üçün kondensləşən maye 
kondensat və suyun vahid həcmdə miqdarının təzyiqdən asılı 

dəyişmə əyriləri. 
 
Qaz, neft və qaz-kondensat yataqlarının düzgün işlənmə 

rejimlərinin seçilməsində yuxarıda qeyd olunan hadisələrin nəzərə 
alınmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Məhz aparılan hesablamalar 
göstərir ki, qazlı neftin quyu dibinə hərəkətində ayrılan sərbəst qaz 
təzyiqin azalması hesabına əlavə su buxarı tələb edir. Bu isə qalıq 
sudan buxarlanan suyun hesabına baş verir.  

Nəticədə yatağın istismarının müəyyən dövründə quyudibi 
zonada qalıq suyun zamandan asılı olaraq  buxarlanıb qaz fazasına 
keçməsi və quyudibi zonanın nəmliliyinin azalması, hətta tam 
quruması baş verir. 

Quyudibi zonanın qalıq sudan azad olmuş hissəsini neft 
tutduğundan, onunla məsaməli mühitin doyma dərəcəsi artır və 
bunun nəticəsində də neftə görə faza keçiriciliyi artaraq, yatağın 
ümumi neftvermə əmsalını artırır. Tükənməyə işləyən qaz-kondensat 
yataqlarında suyun çökməsi hesabına quyudibi zonada üçfazalı:  qaz-
maye kondensat və suyun sərbəst hərəkəti baş verərək maye 
kondensatın veriminə böyük təsir göstərir. 

Qaz  yataqlarında isə  təzyiqin fasiləsiz azalması ilə su 
buxarının qaz fazasına keçməsi nəticəsində quyuların məhsuldarlıq 
əmsalı xeyli artaraq layın enerjisindən səmərəli istifadə olunmasına 
imkan yaradır.  

 
MAİLİ QUYULARIN QAZILMASINDA ROTORLU İDARƏ 

OLUNAN SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ 
 

Magistrantant:                                             Elmi rəhbər: 
Qoşqarlı Gəray Babək oğlu                    t.ü.f.d. Baxşəliyeva Ş.O.  
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II Kurs, A2210-cu qrup                                                                                            
 

Qazıma əməliyyatı yerinə yetirən zaman dönmə rejimində 
qazıma    avadanlığındakı əyilmə qazıma baltasının quyu dibi 
avadanlığın mərkəzindən kənarda dönməsinə səbəb olur və nəticə 
etibarı ilə genişlənir, spiral şəkilli bir quyu qazılır. Spiral quyular 
quyuda ölçmə aparan cihazın nəticələrinə təsir edə bilər. 

Sürüşmə rejimində fırlanma digər çətinliklərə səbəb  olur. 
Qazıma borusunun quyunun aşağı tərəfində yerləşdiyi yerdə, qazıma 
məhlulu borunun ətrafında qeyri-bərabər axır və məhlulun şlamları 
çıxarmaq qabiliyyətini pisləşdirir. Bu müəyyən ölçülü süxur 
hissəciklərinin meydana gəlməsinə və quyunun aşağı tərəfində 
kəsiklərin yığılması ilə nəticələnə bilər ki, bu da öz növbəsində 
borunun ilişib qalma riskini artırır. 

Sadalananların əksəriyyəti 1990-cı illərin sonunda rotorlu idarə 
olunan sistemin inkişafı ilə öz həllini tapdı. Rotorlu idarə olunan 
sistemin ən üstün xüsusiyyəti qazıma borusunun davamlı 
fırlanmasına imkan verməkdir və bununla maili qazma zamanı 
sürüşməni aradan qaldırır. Rotorlu idarə olunan sistem tətbiq 
olunandan bəri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. 

Erkən versiyalarda qazıma məhlulu ilə hərəkətə gətirilən 
yastıqlar və stabilizatorlar istiqamətin dəyişməsinə səbəb oldu və bu 
indiyə qədər də uğurlu olan bir dizayn konsepsiyasıdır. İstiqamətə 
nəzarət üçün quyu divarı ilə təmasdan asılı olaraq, bəzən quyuların 
yuyulması və sərtliyi bu alətlərin performansına təsir edə bilər. 
Sonrakı versiyalarda 2 idarə olunan konsepsiya yarandı: push-the bit 
və point-the bit 

 Push-the bit sistemi, qazıma borusunu istədiyimiz istiqamətə 
yönəltmək üçün quyu divarından itələyir. Rotorlu idarə olunan 
sistemin bu versiyasında qazıma baltasına yaxın yerləşdirilmiş 
hərəkətə gələn 3 ədəd yastıqdan istifadə olunur. Hər bir yastıq 
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istiqamətləndirmə nöqtəsindən keçdikdə hidravlik təzyiq tətbiq 
edərək qazıma borusunu o istiqamətdən uzaqlaşdırır və bununla da 
onu istədiyimiz istiqamətdə yönəldir. 

A point-the bit sistemi, maili quyu qazılmasında alət oxu və 
quyu oxu arasındakı uyğunluğu təmin etmək üçün daxili əyilmədən 
istifadə edir [1] 

“PowerDrive Archer” rotorlu idarə olunan sistemin ən son 
inkişafında push-the-bit və point-the-bit performans xüsusiyyətlərini 
özündə birləşdirən müasir bir qurğudur.  Bəzi rotorlu idarə olunan 
sistemlərdən fərqli olaraq PowerDrive Archer itələmək üçün tədbiq 
olunan, hərəkətə gətirilən yastıqlara etibar etmir. Hərəkət edən 
komponentləri daxili olduğu üçün sərt qazıma mühiti ilə təsirdən 
qorunur və  bu onu göstərir ki, rotorlu idarə olunan sistemlərin 
zədələnmə və qəzalı vəziyyətə düşməsi riski daha aşağıdır. Bu 
dizayn rotorlu idarə olunan sistemin ömrünü uzatmağa da imkan 
verir. [2] 
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Разработка нефтяных и газовых месторождений – это 
комплекс мер и мероприятий, направленных на извлечение из 
залежи максимально возможного количества углеводородов и 
содержащихся в них сопутствующих компонентов при 
выполнении условий экономической целесообразности для 
пользователя недр и государства. Его основное содержание 
состоит в изучении эффективных механизмов вытеснения нефти 
и методов вытеснения, основанных на описании коллектора и 
создании геологических моделей и инженерных моделей 
коллектора, прогнозировании будущей динамики и 
предложении методов и технологий для улучшения эффектов 
разработки для достижения повышенной нефтеотдачи. 

Эта работа направлена на понимание основных этапов 
моделирования хранилища, методов исследования и 
приложений в гидродинамике на основе понимания основных 
концепций моделирования резервуара. 

В связи с необходимостью удовлетворения потребностей 
нефтяного рынка необходимо исходить из реальных условий и 
правил добычи нефтегазовых месторождений, а также 
Разработка нефтяных и газовых месторождений системная 
задача, так как нефть и газ залегают глубоко землей, инженер по 
разработке месторождений должен понять и спрогнозировать 
то, что он не видит и не может коснуться. 

Поэтому большинство инженерных оценок пластов схем 
базируются на ошибочных допущениях. 

Таким образом, следующие аспекты могут быть 
использованы для прогнозирования условий нефтегазового 
месторождения и количественной оценки результатов добычи:  

Ранняя оценка и технико-экономическое обоснование 
разработки нефтегазового месторождения, а также несколько 
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проектов испытаний разработки (также известных как пилотные 
испытания) могут быть сделано для предоставления 
информации о том, полностью ли разработано нефтегазовое 
месторождение.  

Проект разработки и общая разработка нефтяных и 
газовых месторождений, основное содержание которых 
включает описание нефтяных и газовых резервуаров, выбор 
разумных методов добычи, разумное разделение пластов 
разработки, размещение схем расположения скважин, 
определение разумной скорости разработки и уровня добычи 
нефтегазовых месторождений, а также использование 
нефтегазовых пластов. Численное моделирование и другие 
методы используются для расчета различных планов 
разработки, определения нефти и газа. технологии бурения и 
добычи и технологии каротажа, объединить наземные объекты, 
всесторонне проанализировать и сравнить экономические и 
технические показатели, выбрать лучший план разработки и 
сформулировать правила реализации плана и т. д.  

3.Частичная или общая корректировка программы и т. д. 
Гидродинамическое моделирование позволяет 

количественно оценить влияние различных процессов 
разработки результатов добычи и повысить эффективность 
разработки нефтяных и газовых месторождений. 
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FONTAN QUYUSUNUN HESABATI 
 
Bakalavr:                                                      Elmi Rəhbər: 
Nəcəfzadə Samir Oqtay                               dos.Dadaşzadə.M.Ə 
IV kurs. qrup 219.18 
 

Bildiyimiz kimi, neft sənayesində istifadə olunan ən səmərəli 
üsul fontan istismar üsuludur. Ona görə də iqtisadi nöqteyi nəzərdən 
fontanvurma dövrünü artırmaq səmərəli bir üsul kimi qəbul olunur. 
Praktika göstərir ki, fontanvurma dövrünü artırmaq üçün ən səmərəli 
üsul quyuağzı parametrlərin tənzim olunmasıdır. Belə ki, ştuseri 
dəyişməklə quyu təzyiqi dəyişir. Bu isə öz növbəsində təzyiqin artıb 
və ya azalmasına səbəb ola bilir. 

Praktika göstərir ki, əsas göstəricilərdən biri fontan quyusunda 
hərəkət edən iki fazanın hərəkət tənliyinin alınmasıdır. Əgər qaz 
quyusunda təkcə bir faza hərəkət edirsə fontan quyusunda iki fazalı 
sistem hərəkət edir. Belə ki, doyma təzyiqindən aşağı təzyiqlərdə 
quyuda iki fazalı sistem- neft və qaz hərəkət edir.  Bu da öz 
növbəsində fazalar arası nisbi sürəti artırmış olur. Nisbi sürət neftin 
və qazın fiziki xassələrindən asılıdır. Ona görə də, iki fazalı sistemi 
öyrənərkən maye hidromexanikasını və qazın qazodinamikasının 
qanunlarına əsaslanaraq iki fazalı sistem üçün hərəkət tənliyi əldə 
edirik. Bu tənlikdə fazalar arası nisbi sürət əsas rol oynamış olur. 

Verilmiş metodika ilə fontan quyusunda quyudibi  təzyiqi 
qaldırıcı boyu təzyiqin paylanmasını, quyunun diametrini, quyuağzı 
avadanlığın markasını seçmək olar. 

Verilmiş metodikadan qaz-lift quyularının optimal texniki 
rejimlərinin seçilməsində də tətbiq etmək olar. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Mirzəcanzadə A.X., İsgəndərov M.Ə., Abdullayev M.Ə., Ağayev R.Q. və 

b. “Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi”. Bakı,2010,səh 259-264. 
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FONTAN QUYULARINDA SÜRƏT PARAMETRLƏRİNİN 

TƏYİNİ 
 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
Orxan Mustafayev Səfail                              dos. Dadaşzadə M.Ə 
IV kurs. qrup 219.18 

 
İkifazalı sistemlərdə sürət parametri iki cür götürülür: 1) 

gətirilmiş və 2) həqiqi sürət. Gətirilmiş sürət maye və qazın həcmi 
hasilatının borunun en kəsik sahəsinə olan nisbəti kimi götürülür, 
həmçinin: 

𝑣9 =
:;
<

   𝑣= = :>
<

 
Burada 𝑣9 və 𝑣= – uyğun olaraq qaza və mayeyə gətirilmiş 

sürətlərdir:  
𝑄9və 𝑄= – qazın və mayenin həcmi hasilatıdır. 
S – borunun en kəsik sahəsidir. 
Əgər maye və qaz boruda axarkən borunun diametrini nəzərə 

almaq lazımdırsa, o halda belə bir sistemdə qazın və mayenin 
gətirilmiş sürəti aşağıdakı kimi olur: 

𝑣9 =
@:;
ABC

   𝑣= = @:>
ABC

 
Quyu dibinə yalnız su gəldiyi halda suyu quyu ağzına 

qaldırmaq asan olur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu vəziyyət neftə də 
şamil olunur. Əgər neft və su birlikdə quyu dibinə daxil olarsa, onda 
yapışqanlı məhlul əmələ gəlir. Əgər qaz və mayedə gətirilmiş 
sürətləri toplasaq, o zaman qarışığın orta sürətini almış olarıq: 

𝑣9DE = 𝑣9 + 𝑣= =
𝑄9 + 𝑄=

𝑆  

𝑣9DE – qaz və neftin birlikdə orta sürətidir, qarışığın orta sürəti 
deyilir. 
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Bir çox hallarda nisbi sürət anlayışından istifadə olunur. Həqiqi 
sürətlərin fərqi bizə nisbi sürəti verir:  
𝑉 = 𝑉9 − 𝑉= 

Əgər həqiqi sürətin qiymətini yerinə yazsaq, onda nisbi sürəti 
belə alarıq: 

𝑉9 =
I;
J

 	𝑉= = I>
04J

 	𝑉 = I;
J
− I>

04J
 

𝜑 – həqiqi qaz saxlama əmsalıdır. 
Nisbi sürəti bilməklə fontan quyularını optimal rejimdə 

işlətmək olar. 
Nəticə 1. Quyuların fontan vurma dövrü fazalararası nisbi 

sürətdən asılıdır. 
Nəticə 2. Fazalararası nisbi sürətin optimal qiymətində fontan 

quyusunun işlənmə dövrünü artırmaq olar. 
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FƏALİYYƏTSİZ QUYULARIN BƏRPASI  

 
Magistrant(tələbə):                                         Elmi rəhbər: 
Quliyev Kərim Güloğlan oğlu                        Süleymanov Eldar  
II kurs, qrup A2210 

 
Quyudan alınan hasilatın müəyyən dövrdən sonra azalması 

neftin maya dəyərinə mənfi təsir göstərir. Bunun qarşısını almaq 
məqsədi ilə bir sıra əməliyyatlar aparılır. 

Perforasiya etməklə quyudibi ilə layın əlaqəsini 
genişləndirmək bunlardan biridir. Ilk öncə bu üsulla layların 
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açılmasının səmərəlilik dərəcəsi və quyunun hidrodinamik ideallıq 
əmsalı təyin edilir. Nəzəri hesablamalardan sonra perforatorun 
seçilməsi və ona təsir edəcək amillər müəyyən edilir. Prosesi həyata 
keçirmək üçün əsasən perforator, süxurgötürən, torped, generator və 
digər partlayış-atma cihazlarından istifadə olunur. 

Digər üsul kimi yan lülə qazaraq yatağa daxil olmağı göstərə 
bilərik. Hansıki həmin üsulla eyni quyunu bağlamadan istifadə 
etməyə imkan verir.  Yatağa gedən yeni quyu lüləsinin köməyi ilə 
hasilat əldə edilir. 

Fəaliyyətsiz quyuların bərbası istiqamətində işlərin görülməsi 
2018-ci il Yanvar-Mart ayları aralığında SOCAR-ın hasilat 
göstəricilərinə müsbət təsir göstərmişdir. Neft hasilatında 2.4%, qaz 
hasilatında isə 5.2% artım qeydə alınmışdır. 

Bərpa işlərinin həyata keçirilməsi quyuların ləğv olunmasının 
qarşısını alır. Müasir texnologiyaların inkişafı ilə bu proses daha çox 
aktuallaşacaq. Gələcəkdə ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və yüksək 
məhsuldarlığa imkan verən texnoloji alətlər vasitəsilə bu proses 
həyata keçiriləcək 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. C.C.Azar, Q.Robello Samuel “Qazma Mühəndisliyi”, Socar-AQŞ MMC-
nin dəstəyi ilə nəşr edilib, Bakı-2014  səh 375-382. 
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“QƏRBİ ABŞERON” YATAĞINDA 54 SAYLI STASİONAR 

DƏNİZ PLATFORMASI 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Tağıyev Tağı Teymur.    Əhmədov S.F. 
II kurs.qrup A2120 
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Abşeron qaz-kondensat  yatağı Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda dənizin 500 metr dərinliyində yer alır.Ümumi sahəsi 260 
kvadrat kilometrdir.Bu yataqda suyun dəriniyi 250-650 m 
arası,məhsudar lay isə 6500-6700 m dərinlikdədir.Qaz ehtiyyatları 1 
trilyon kub metr oan bu yatağın kondensat ehtiyyatı 150 milyon 
tondur.Abşeron layihəsinə görə pay bölgüsü Total-40%, ARDNŞ-
40%, Engie-20% kimi bölünmüşdür.SOCAR qiymətləndirməsində 
bildirilib ki,potensial ehtiyyatlar 45 miyon ton kondensat və 350 
milyard kubmetr qaz bu yataqda təşki edir [1,2]. 

 

 
      Qərbi Abşeron yatağında yerləşən bu platforma 10 istismar 

quyusunun qazılması üçün nəzərdə tutulub. Ümumi sahəsi 3480 
kvadrat metr olan bu tikili 2110 ton çəkiyə malikdir. 9 dayaq bloku 
üzərində yığılmış bu platforma yaşayış və istehsalat sahələrindən 
təşkil olunub. 54 saylı stasionar dəniz patforması işçilərin təhlükəsiz 
əmək şəraiti və ətraf mühitin qorunması üçün ən son müasir 
normalara uyğun şəkildə qurulmuşdur[3]. 

Platformada : 
- 4 minik və 7 yanalma meydançası,kabel xidmət 

meydançası,yaşayış bloku 
- 9 aralıq seksiyası 
- 2 piyada körpüsü 
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- 9 müxtəlif tutumlu çən  
- 2 boru yığma meydançası 
və digər avadanlıqlar quraşdırııb.Platformada yanğınsöndürmə 

sistemi,su xətləri təşkil olunub. 
   Bu platformada qazılan quyulardan günlük 10-20 ton neft 

hasil olunur. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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MEXANİKLƏŞİIRİLMİŞ İSTİSMAR ÜSULLARINDA 

LAYDAN GƏLƏN QAZIN NİZAMLANMASI İLƏ SƏMƏRƏLİ 
REJİMİN İŞLƏNMƏSİ. 

 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Şükürov Hümbət Ələddin    dos. Qurbanova Türkan  
II kurs. qrup A2110 
 

Neft yataqlarının işlənməsi zamanı qazla mübarizədən qismən 
imtina etmək və qaz hasilatı texnologiyasını yaxşılaşdırmaq məsələsi 
neft-qaz sənayesi qarşısında duran  mühüm problemlərdən biridir. 
Son illərə qədər mexanikləşdirilmiş istismar üsuluyla istismar olunan 
quyuların verdiyi neftin, suyun və digər mexaniki qarışıqların 
miqdarına ciddi nəzarət edilmişdi. Amma qaz hasilatına çox ciddi 
nəzarət edilməmişdir. Mexanikləşdirilmiş istismar üsuluyla istismar 
olunaraq quyuya daxil olan lay qazının bir qismi boruarxası fəzaya, 
digər qismi isə nasosa daxil olur. Əvvəlki illərdə neft-mədən sistemi 
qapalı yığım sistemi olmadığı üçün quyuya daxil olan qazın tam 
yığımı təmin edilmədiyi üçün, boruarxasına və nasosa daxil olan qaz 
atmosferə buraxılaraq qazın itgisinə yol verilirdi, bu da ətraf mühit 
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çirkləndirilməsinə gətirib çıxarırdı [1,2]. Belə ki, layın qazın 
hasilatından səmərəli istifadə etmək, mexanikləşdirilmiş istismar 
üsuluyla istismarın texnoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmaq, qazın 
hasilatının və atmosferə buraxılan qazla birlikdə gedən yüngül neft 
fraksiyalarının itməsinin qarşısını almaq, ətraf mühitin ekoloji 
cəhətdən təmizliyinin qorunması kimi məsələlərin həlli neft-qaz 
sənayesinin qarşısında duran əsas problem kimi şübhə doğurmur. 

Məqsəd laydan gələn qaz hasilatının texnoloji imkanlarından 
istifadə edərək səmərəli rejimin işlənməsidir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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QAZVURMADA ILƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ İŞLƏNMƏ 

PROSESİ VƏ ONUN QEYRİ-BİRCİNS  QUMDAŞILI 
LAYLARDA EFEKTİV NƏTİCƏSİ 

 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Məmmədova Şəfiqə Aydın  prof. Süleymanov A.Ə. 
II kurs. Qrup A2240 

 
Bu işdə qeyri-bircins layların  işlənmə prosesində qazvurma 

zamanı texniki hesabatların aparılması və bunun hesabına 
məhsuldarlığın artirılmasının modelləşdirilməsinə baxacağıq.Qazın 
laya vurulması prosesini daha effektli etmək üçün əsas parametrlər 
sahə məlumatları ,mühəndis təhlilləri simulasiyadır.Bu hesabatlar 
istınilən növ rezervuarlar üçün aparıla və qaz vurulması üçün sürətli 
ekranlaşdırma modeli kimi qəbul edilə bilər.Bele rezervuarlarda 
qeyri-bircinsliyi təyin etmək üçün Dykstra-Parson əmsalından 
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istifadə olunur və bu əmsalın qiyməti qeyri-bircins laylarda əsasən 
0.8-dən çox olmuşdur. 

Hesabatlar 5 mərhələdə aparılır : 
1. Şaquli-geoloji modelləşdirmə; 
2. Mayenin yerdəyişməsinin modelləşdirlməsi; 
3. Ekonomik faktorların nəzərə alınması;  
4. Layda müəyyən qırılmalar üzrə aparılmış hesablamaları 

digər qırılmalara uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən əmsallardan istifadə 
olunması. 

İşin nəticəsi onu göstərdi ki,qumdaşılı qeyri-bircins laylarda 
qaz vurulması prosesinin modelləşdirilməsi üçün bu hesablamalar 
effektivdir. Keçiriciliyi yüksək olan süxurlarda qazın hərəkəti və 
neftin qaz ilə sıxışdırılması bu üsul vasitəsi ilə dəqiq şəkildə 
modelləşdirilə bilmişdir. WAG, SWAG kimi laya qaz vurulması 
strategiyaları və ümumilikdə bu proses yaradılmış modelə əsasən 
ekranlaşdırılır ki, bu da aldığımız nəticənin  nisbətən daha qısa 
zaman ərzində alınmasına kömək edir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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QUYUDİBİ ZONANIN İŞLƏNMƏSİ ÜÇÜN LAYIN 

QUYUDİBİ ZONASINDA SÜXURUN 
HIDROFOBLAŞDIRILMASI İLƏ KEÇİRİCİLİYİN BƏRPASI 

VƏ NEFT HASİLATININ ARTIRILıMASININ 
ARAŞDIRILMASI. 

 
Magistrant:      Elmi rəhbər: 
Məmmədova Şəhla Elşən      dos. Abdullayev M.Q 
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II kurs qrup A2240 
 

Ölkəmizdə və dünyada bir çox neft yataqlarının işlənməsi 
təcrübəsi göstərir ki, hasilat quyu fondlarının əhəmiyyətli bir hissəsi 
öz potensial imkanlarından xeyli aşağı fəaliyyət göstərir. Bunun əsas 
səbəblərindən biri də layın quyudibi zonasının yüksək su ilə doyması 
texnogen faktorudur. Kationaktiv səthi fəal maddələrə əsaslanan 
hidrofoblaşdırıcı kompozisiyalardan istifadə edərək kollektorların 
islatma qabiliyyətinin dəyişdirilməsi və quyudibinin yaxınlığındakı 
sahədən suyun çıxarılması üsullarının hazırlanması bu problemin 
həllində ən perspektivli istiqamətlərdən biridir. 

Odur ki, bu istiqamətdə xüsusi hazırlanmış bir metodikaya 
uyğun olaraq həyata keçirilən kimyəvi məhsulların hidrofobluq 
xüsusiyyətlərini və onların tərkibini qiymətləndirmək üçün aparılan 
eksperimental tədqiqatlar nəticəsində, yüksək səmərəli 
hidrofoblaşdırıcı kompozisiya qismində, tərkibində 0,1-1% 
kationaktiv səthi fəal maddə olan Don-52-nin karbohidrogen 
məhlullarının istifadəsi əsaslandırılmışdır. Bu məqsədlə, quyudibi 
ətrafı zonanın süzülmə xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün, 
kompleks hidrofoblaşdırma texnologiyası qismində aşağıdakı gil-
turşu tərkibli kompozisiyadan istifadə etmək təklif olunur: 

- KLAV IVV -1 - 0,1 kütlə % -i. 
-NSAV AF9-12 -0.2 kütlə %-i. 
- HCl -14 kütlə %-i. 
- HF -5 kütlə %-i. 
- şirin su - qalanı. 
Bu istiqamətdə bir qatlı məsaməli modellərdə hidrofoblaşdırma 

prosesinin mikro-vizual tədqiqatları aparılmışdır. Vizual müşahidələr 
zamanı məsaməli mühitin məsamə boşluğunda suyun və kerosinin 
yenidən paylanması müəyyən edilmişdir. Tədqiqatların nəticələri 
göstərir ki, Don-52 hidrofoblaşdırıcının 0,1-1% məhlulları işlənmiş 
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məsaməli mühitin islanma qabiliyyətinin inversiyasını təmin edir. 
Bundan başqa bir sıra tədqiqatçıların araşdırmalarından məlum olur 
ki, hidrofoblaşdırıcı qismində həm də tərşu əsaslı kompozisiyalardan 
da istifadə olunması səmərəli nəticələr verir. Bu göstərilən 
kompozisiyaların tətbiqi ilə kapilyar qüvvələrin və neftin və suyun 
nisbi faza keçiriciliyinin ölçülməsi ilə bağlı tədqiqatlarla 
hidrofoblaşdırıcı kompleks texnologiyaların səmərəliliyi 
təsdiqlənməşdir. Belə ki, onların tətbiqi məsaməli bir mühitin 
səthinin islanma qabiliyyətinin hidrofillikdən hidrofobluğa 
dəyişməsinə, kollektorlarda “neft-su” fazasının yenidən 
paylanmasına, işlənən məsaməli mühitin ümumi su ilə 
doyumluluğunun azalmasına və kollektorların aşağı keçiricikli 
sahələrində kapilyar tələyə düşmüş suyun çıxarılmasına səbəb olur.  

Litoloji və petrofiziki amillərin təhlili göstərdi ki, 
hidrofoblaşdırıcı reagentlərin adsorbsiyasının qiymətinə səmərəli 
boşluq quruluşunun mürəkkəbliyini xarakterizə edən və süxur-
kollektorun skeletinin xüsusi səthini təyin edən parametrlər təsir 
göstərir.  

7. QDZ-nin işlənməsi üçün neft quyularının seçilməsi 
meyarlarının təkmilləşdirilməsi və onların səmərəli tətbiqi üçün 
şərtlərin aydınlaşdırılması məqsədilə müxtəlif geoloji-mədən və 
texnoloji faktorların hidrofoblaşdırılması texnologiyasından istifadə 
edərək quyuların emalı texnologiyalarının nəticələrinə təsirinin 
statistik təhlili aparılmışdır. Statistik məlumatların təhlili nəticəsində 
kollektorların islanma qabiliyyətinin tənzimlənməsi texnologiyasının 
səmərəlilik göstəricilərinə təsir edən əhəmiyyətli amillər müəyyən 
edilmiş və kəmiyyətlərin tətbiqi üçün optimal sahələri müəyyən 
edilmişdir. 

Layların quyu ətrafı sahəsinin hidrofoblaşdırılması 
texnologiyasından istifadə etməklə, Rusiya federasiyasının 
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"Nijnevartovskneftegaz" OAO, "Noyabrskneftegaz" OAO, 
"Lanqepasneftegaz", "Urayneftegaz" və "Tatneft" OAO yataqlarında 
99 quyu-əməliyyatı aparılmışdır. Mədən tətbiq işlərinin nəticəsində 
əlavə olaraq 297,3 min ton neft və ya hər 1 emal başına 3,0 min ton, 
yəni, 1 emal edilmiş quyuya düşən neft hasilatının artımı gündə 7,7 
ton təşkil etmişdir.  

Azərbaycan respublikasının həm quru, həm də dəniz 
yataqlarında da bu istiqamətdə kifayət qədər tətbiq işləri aparılmış və 
müsbət nəticələr alınmışdır.      

Problemin aktual olması, bu istiqamətdə araşdırmaların 
aparılmasına və yeni kompozisiyaların tapılmasına ehtiyac vardır.   
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BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİ İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ 

LAYİHƏYƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər:  
Seyfullayev Elvin Sakit    Dos.Kərimova A.Q 
II kurs.qrup A2120 
 

Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi zamanı optimallıq 
kriteriyası ilə trassanın seçilməsi prosesi yerinə yetirilir. Optimallıq 
kriteriyasında aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır [1,2]: 
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Kapital qoyuluşun norma çərçivəsində olması; 
Ekoloji vəziyyətin qorunmasını təmin etməklə, istismar 

dövrünün və boru kəmərlərindəki texniki təmir işlərinin yerinə 
yetirilməsi; 

Neft sərfiyatının həcminin müəyyənləşdirilməsi,boru 
kəmərinin tikintisinə nəzarət və vaxtında tikinti quraşdırma işlərini 
yerinə yetirmək. 

Neft və neft məhsullarının nəqli məqsədilə istifadə edilən boru 
kəmərlərinin diametri, sənaye  və yaşayış obyektlərinə yaxın 
ərazidən keçdikdə 700 millimetrədək olur. 700 mm-lik boru 
kəmərləri 500 metrlik, 700 mm-dən böyük diametrli borular isə 1000 
metrlik məsafədə yerləşdirilir. 

Boru kəməri əksər hallarda, torpağa basdırılaraq çəkilir. Əksər 
layihələndirilmə və aparılmış tikinti işlərindən məlumdur ki, boru 
kəmərinin diametri 1000 mm-dən azdırsa torpağın  üst səthindən 
borunun üst hissəsinədək məsafə 0.8 m olmalı,əgər 1000 mm-dən 
çoxdursa 1 m olmalıdır.  

Bundan başqa, küveyt tikintisi boru kəmərinin  aşağı 
hissəsində nəzərdə tutulur ki, bu da baş vermiş hər hansı, qəza halları 
zamanı axıdılan neftin və ya neft məhsulunun ərazidən 
kənarlaşdırılmasına xidmət edir. Küveyt tikintisində, kotlavandan 
çıхarılan qrunt prizma formasında aşağı hissəyə tökülür. Bu da öz 
növbəsində, boruda baş verə biləcək sızma hallarında əlavə müdafiə 
tədbiri kimi qiymətləndirilir. 

Dağlıq ərazilərdə boru kəmərinin yuxarı hissəsindən geniş 
sahəni əhatələyən leysan,yağış sularından yarana biləcək axını digər 
istiqamətə keçirmək üçün xüsusi kanal və leysan ötürən qurğuların 
tikintisi aparılır. Yəni, boru kəmərinin tikintisi xüsusi texnologiya ilə 
icra olunur. 
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Magistrantal neft boru kəməri ilə 110 kV gərginliyə malik 
elektrik хətti  kəsişərsə,onda  boru kəməri müəyyən məsafədə, hər iki 
tərəfdən minimum 60N-lik  bucaqla yer səthinin altından 
keçirilməlidir (Şəkil 1). Bu üsul kanal çəkilişindəki düker üsuluna 
bənzəyir. Bundan başqa,boru kəməri böyük şosse və ya dəmir yolu 
ilə kəsişərsə öz diametrindən böyük diametrli borunun içərisindən 
keçirilməlidir (Şəkil 2).  

 
 
S

u 
mühitində boru kəmərinin tikintisi üçün 
istifadə olunan avadanlıqların bütövlükdə hamısı, hidravliki 
idarəolunma sisteminə malikdir.Boru düzən qurğularda, tarımlayıcı 
avadanlıq kəməri sıxaraq sabit saxlanılmasını və onun əzilməməsini 
təmin edir.Borunu suya salmağın müxtəlif texnologiyaları 
mövcuddur. Sualtı boru kəmərlərinin çəkilməsində, J və S şəkilli 
düzüm geniş yayılmışdır [3,4]. 

Barabandakı elastik boru dayanmadan açılır və tənzimlənməsi 
hündürlüyə görə aparılır. Bunu maili rampa vasitəsilə həyata 
keçirirlər.Maili rampanın tətbiqi ilə suya salınan boru kəməri J 
şəklində əyilir.J şəkilli düzüm əsasən dayaz akvatoriyalarda aparılır 
(Şəkil 3). 

Şəkil 2 Şəkil 1 
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Başqa metodla,boru kəmərinin dəniz suyuna meyillənməsi 
üçün xüsusi avadanlıq quraşdırılır ki,bu da stinger adlanır.Üsulun S 
üsulu olaraq, adlandırılmasının səbəbi boru düzən zaman kəmərin S 
şəklini almasıdır.Stinger dalğalanma təsirindən zədələnə və boru 

düzmə prosesi dayana bilər (Şəkil4). 
Etibarlı və dəqiq şəkildə boru kəmərinin çəkilməsi, gəminin 

mövqeyinin düzgün seçilməsindən asılıdır. 
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Şəkil 3: J üsulu ilə borudüzüm sxemi 
1-rampa;2-dəniz səviyyəsi;3-boru;4-dibə toxunma nöqtəsi 

Şəkil 4: S  üsulu ilə borudüzüm sxemi 
1-dəniz səviyyəsi;2-Tensioner;3-stinger;4-boru;5-dibə 

toxunma nöqtəsi 
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ÇƏTİN MÜHƏNDİS-GEOLOJİ ŞƏRAİTDƏ ÇƏKİLMİŞ 
BORU KƏMƏRLƏRİNİN POTENSİAL TƏHLÜKƏLİ 

HİSSƏLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 
MÖHKƏMLİYİNİ TƏMİN EDƏN ÜSULLARIN İŞLƏNMƏSİ 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər:  
Sarıyev Qəməd Yaşar    dos. Hacıyeva İ. Y 
II Kurs, Qrup: A2110 

 
Boru kəməri nəqliyyatının etibarlılığının və təhlükəsizliyinin 

artırılması neft-qaz sənayesində ən aktual problemlərdən biridir. 
Magistrantal boru kəmərlərinin xətti hissəsinin bataqlıq və su basmış 
sahələr kimi çətin geoloji şəraitdə cəkilmiş yeraltı hissələrinin 
etibarlılığını təmin etmək xüsusilə çətindir; müxtəlif mənşəli yeraltı 
boşluqları olan ərazilər (karst birləşmələri olan ərazilər, mina tikinti 
zonalarında zədələnmiş ərazilər və s.); permafrost zonaları; sürüşmə 
zonaları; seysmik zonalar; kələ-kötür ərazi. Bu şərtlər altında çəkilən 
boru kəmərinin hissələrinin inşası zamanı boru kəmərinin 
boşaldılması üçün xüsusi dizayn sxemlərindən istifadə edilməsinə 
baxmayaraq, qəzalar tez-tez məhz bu hissələrdə baş verir. 

Bu şəraitdə çəkilmiş boru kəmərlərinin nasazlıqları və qəzaları, 
digər amillərlə yanaşı, həddindən artıq əyilmələrin nəticəsində baş 
verir. Əyilmələr torpaq-boru-maye və ya qaz sisteminin qeyri-
bərabər yerləşməsi və qeyri-sabit mövqeyi ilə müşayiət olunur. Qəza 
nəticələrinə görə, çox kələ-kötür bir ərazidə paralel xətlərin 
qurulması texnologiyasına riayət edilməməsi səbəbindən torpaq 
sürüşməsi və karst hadisələri nəticəsində torpağın hündürlüyü 15 m-
dən çox ola bilər. Eynilə, qaz boru kəmərinin bataqlıq və su basmış 
ərazilərdən çəkildiyi halda, boru deformasiyası zamanı tağların 
maksimum əyilməsi 5 m -ə çatır. Boru kəmərinin potensial təhlükəli 
ərazilərdə həddindən artıq əyilməsi, boru divarının işçi təzyiqinin 
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təsirindən halqa gərginliyinə uyğun olan boru divarının 
uzunlamasına gərginliklərinin ölçü məlumatları ilə də təsdiqlənir [1]. 

Çətin geoloji şəraitdə çəkilmiş boru kəmərlərinin qəzalarının 
qarşısını almaq üçün iş şəraitində və parametrlərdə baş verən 
dəyişikliklərin boru kəmərinin möhkəmliyinə və dayanıqlığına 
təsirini, habelə potensial təhlükəli sahələri tapmaq lazımdır. Bu 
hissələrin tapılması, xətti diaqnostika, boru divarındakı gərginliklərin 
ölçülməsi, boru kəmərinin mövqeyinin təyin edilməsi kimi texniki 
vasitələrlə yanaşı, möhkəmlik və sabitlik probleminin həllindən 
hesablama yolu ilə həyata keçirilir. Son illərin araşdırmalarında olan 
bu problemlərin formullarının təhlili göstərir ki, onların yükləmə 
sxeminə uyğun olaraq boru kəmərinin dizaynı ilə bağlı 
sadələşdirilmiş fərziyyələr verməklə (dizayn diaqramında daxil olan 
əyriləri qırılmış xətlərlə əvəz etməklə) həyata keçirilmişdir (təzyiqin 
boru kəmərinin bükülməsinə təsirinin nəzərə alınmadığı problemin 
xətti formulu). Bu fərziyyələrin qəbul edilməsi üçün nəzəri və ya 
eksperimental əsaslar yoxdur, problemlərin həllinin nəticələrinin 
tətbiqinin sərhədləri müəyyən edilməmişdir. Hesablamaların özləri 
əsasən diferensial tənliklərin həllini araşdırmadan analitik üsullarla 
aparılır, və ya yalnız uzunlamasına qüvvənin sabitliyi şərti yerinə 
yetirildikdə baş verən sonlu analitik ifadələrdə bir çubuğun 
uzunlamasına eninə əyilmə tənliyinin həllinin istifadə edildiyi ədədi 
üsullarla həll olunsun [2]. 
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NEFT TƏRKİBLİ EMULSİYALARIN XASSƏLƏRİ 

 



 130 

Magistrant:     Elmi rəhbər:  
Salmanov Rəhman Qurban   dos. Dadaşzadə M.Ə. 
II kurs. qrup A2220 

 
Neft tərkibli emulsiyalar layda, quyu dibində yaranırlar. Bu öz 

növbəsində neftin hərəkətinə mane olurlar. Bu neft xassəli 
emulsiyaların əsas mənfi xassələri hərəkət zamanı özünü göstərir. 
Belə xassələrdən biri emulsiyanın özlülüyünün böyük olmasıdır. Bu 
öz növbəsində süzülmə sürətini azaltmış olur. Xarici ədəbiyyatda 
bunu tiksotrop mayelər kimi ifadə edirlər. Beləki bəzi emulsiyalar 
sükunət halında özlərini qel kimi göstərirlər. Belə emulsiyalar 
qarışdırılarkən özlülüklərini azaldırır, sükunət halına çatanda isə 
axıcılıq xassələrini itirirlər. Onların özlülüyü sürətindən asılı olaraq 
dəyişir. 

Emulsiyalar əsasən qidrofob və ya qidrofil olurlar. Birinci 
halda dispersion mühit kimi neft, ikinci halda – su olur. Qidrofob 
emulsiya neft üzərində axıdılır, qidrofil emulsiyalar isə su üzərində 
axırlar. Əgər baxılan maddi cisim axıcılıq xassələrə malik deyilsə, 
onda bu qarışıq özü mürəkkəb xassəyə malik olur. 

Bu neft – su qarışığının fazalar arası emulqatorun olması, bu 
sərhəddə səthi gərilməni azaldır. Bu xassə tam olaraq emulsiyanın 
stabilləşməsinə kömək etmir. Emulqatorun molekulları çox vaxt 
neftdə və ya lay suyunda həll olurlar. Xarici faza kimi ən çox həll 
olmuş səth götürülür. Belə emulqator fazaların ayrılmasında ayrıca 
molekullarda təşkil edilmiş səth yaradır. 

Emulsiyanın xassələri əsasən onu təşkil edən mayelərin fiziki 
xassələrindən, emulqatordan, onun konsentrasiyasından, onların 
qarışdırılma vaxtından çox asılıdır. Adi şəraitdə eyni bir emulqator 
eyni tipli emulsiya yaradır. Belə ki, aparılan tədqiqatlar göstərirki, 
qidrofob emulsiyanı 10% neftlədə əldə etmək olar.  
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Temperatur dəyişdikdə və ya qidroliz sabundan istifadə 
edərkən onun hər iki fazada həll olması eyni olmur. Fazaların 
dəyişməsi zamanı emulsiyanın özlülüyü maksimal qiymət alır. Bu 
halda özlülüyü ən böyük olan emulsiya yaranır.  

Emulsiyalar adi şəraitdədə əmələ gəlirlər. Belə ki , iki fazanın 
turbulent hərəkətində emulsiyalar yaranır.  

Emulsiyanın yaranmasında əsas fakt kimi orqanik turşuların 
olmasıdır. Təcrübə göstərir ki, bu məddənin 20 % olması dayanıqlı 
emulsiyanın yaranmasına səbəb olur.  

 
ÜMUMİLƏŞDİRİLMİŞ SKİN ZONASININ QUYU 

HASİLATINA TƏSİRİ 
 

Magistrant:                                                 Elmi rəhbər:   
Salmanov Elman Qurban                           dos.Dadaş-zadə.M.Ə 
II kurs. qrup A2220 
 

Aparılan bir çox tədqiqatlar göstərir ki, qazma və istismar 
zamanı quyu dibində və quyu ətrafı zonada ağır fraksiyaların 
çökməsi müşahidə olunur və bunun nəticəsində bu zonalarda 
məsaməliyin azalması müşahidə olunur. Məsaməliyin azalması öz 
növbəsində keçiriciliyin azalmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində 
hasilatın azalmasına səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün 
müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Lakin bu üsulları dəqiq tətbiq 
etmək üçün quyu hasilatına təsir edən parametri bilmək lazımdır. 

Xarici ədəbiyyatda son dövrlərdə skin-zona anlayışından 
istifadə olunur. Bu zonanın təsiri isə skin-faktorla ifadə olunur. 
Tədqiqatlar göstərir ki, bu faktor həm quyu dibində, həm də quyu 
ətrafında yaranır. Deməli hasilata təsir göstərən iki parametr hesabata 
daxil olmalıdır. Bu parametrlərin cəmi ümumiləşdirilmiş skin-
faktoru ifadə edir. Faktorun qiyməti müəyyən diapazonda dəyişir. 
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Deməli quyu və layların təsiri nəticəsində bu parametrləri ayrı-
ayrılıqda təyin etmək olar. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir quyu məhsulunda parafin, asfalten 
və qətranın olması ilkin dövrdə hasilata təsir göstərir. Bu zaman 
yaranan skin-faktor quyu ətrafında yaranır. Bu parametrlərlə yanaşı 
quyu hasilatında qumun olması isə quyu dibi zonada skin-faktorun 
yaranmasını ifadə edir. 

Deməli skin-faktorlardan asılı olaraq quyu dibinə və ya quyu 
ətrafı zonaya təsir etmək olar. Quyu dibi zonasının turşulu məhlulla 
və köpüklü maye ilə yumaqla, quyu ətrafına təsir etmək üçün isə 
müəyyən faizli məhsulla təsir göstərmək olar. 

Beləliklə quyu dibi zonanın və quyu ətrafı zonanın təsirini 
ifadə edən faktor bir çox məsələlərin həllində, qazma zamanı, 
quyuların istismarı zamanı öz təsirini göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiləşdirilmiş skin-faktor, skin-
quyu dibi və quyu ətrafı zonanın təsirləri cəmi kimi ifadə olunur. 
Ancaq əgər skin-quyu dibi yoxdursa, ümumiləşdirilmiş skin-zona, 
quyu ətrafı skin zonaya bərabər olacaqdır, əks halda bu quyu dibi 
skin zonaya bərabər olacaqdır. 

 
MAGİSTRAL NEFT KƏMƏRLƏRİNİN İSTİSMARI ZAMANI 

NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ EKOSİSTEMLƏRİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ REKULTİVASİYASININ 

MÜASİR ÜSULLARI 
 
Magistrant:                                                 Elmi rəhbər:   
Rüstəmzadə Coşqun Sədi                           dos. Əbdürəhimov S. 
II Kurs, Qrup: A2110 

 
Neft çox komponentli, mürəkkəb bir birləşmədir. Neftin 

torpağa düşməsi, yayılması, dağılması müxtəlif dəyişikliklərə səbəb 
olur. Bu dəyişiklilər nəticəsində neftin tam olaraq parçalanması və 
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torpaq qatlarının öz əvvəlki vəziyyətlərini bərpa etməsi çox vaxt 
tələb edir. 

Torpaq örtüyündə  təbii və texnogen prosesləri nəticəsində 
müəyyən pozulmalar baş verir. Bu pozulma prosesləri mütəmadi 
olaraq davam edir. Pozulmanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün 
bir çox üsullardan istifadə edə bilərik. Ən müasir üsul rekultivasiya 
üsuludur. Bu üsulu elə aparmaq lazımdır ki, torpağın mikroflorası 
zərər görməsin [1]. 

Azərbaycanda neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş 
torpaqlarda sağlamlaşdırma işləri aparmaq üçün rekultivasiyanın 
kimyəvi, bioloji, mexaniki və biotexnoloji üsullarından istifadə 
edilir. Xarici ölkələrdə rekultivasiya üsullarının qarşılıqlı 
kombinasiyası əsasında torpaq rekultivasiyasında 27 forma işlənib və 
hal-hazırda tətbiq olunmaqdadır [2]. 

Ölkəmizdə rekultivasiya tələb edən və istismardan azad olan 
torpaqlar Sumqayıt-Siyəzən massivində, Abşeron arxipelağında, 
Neftçala və Səlyan ərazisində yayılmışdır. Bu ərazilərdə neftlə 
çirklənmiş torpaqlar 0.3-100 ha zonada ləkə formasında rast gəlmək 
olar [3]. 

Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq qatının təbii halda 
öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtma proseslərini sürətləndirmək daha 
əlverişlidir. Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsində 
reagentlərdən istifadə olunur. Bu reagentlərin içərisində ən effektlisi 
nanoqruluşlu reagentlərdir. Nanoqruluşlu reagentlər həm ekoloji, 
həm də iqtisadi baxımdan olduqca əlverişlidir.   

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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DƏNİZİN DƏRİN SULARINDA YERLƏŞDİRİLMİŞ DAYAQ 

BLOKUNA TƏSİR EDƏN YÜKLƏRİN TƏDQİQİ 
 
Magistrant:                                                Elmi rəhbər: 
Ramazanov Nurlan  Zakir oğlu                 dos.S.F.ƏHMƏDOV                                          
II kurs. qrup A2120 

 
Su hövzələrinin akvatoriyasının müxtəlifliyi həmçinin dəniz 

neft qaz mədən qurğularına (DNQMQ) təsir edə biləcək fərqli növ 
yükləri nəzərə alaraq bir neçə cür dayaq blokları və digər 
hidrotexniki qurğulardan istifadə edilir. Su hövzəsindən və digər 
amilləri nəzərə alaraq dayaq blokları 2 əsas növə bölünür. Bunlar 
stasionar və üzə bilən dayaq bloklarıdır. Stasionar dayaq blokları 
adətən həmin bloka təsir edə bilən müxtəlif yüklərin təsirlərinə 
əsasən  batma dərinlikləri 100-200 m və bəzən daha çox ola bilər. 
Dayaq blokları adətən sahil zonalarında tikinti işləri bitdikdən sonra 
quraşdırılma nöqtəsinə aparılmadan öncə müxtəlif yüklərin 
təsirlərinə sınaq olunur. Bu yüklər bir qayda olaraq seysmik, külək, 
dalğa və hidrotexniki qurğunun yerləşmə və digər təsirləri nəzərə 
alaraq müxtəlif növ yüklərdir [1]. 

Quraşdırılacaq dayaq blokuna təsir edən külək yüklərinin 
hesablanmasının bir neçə mühim amillər vardır. Belə ki, bu amillər 
küləyin dayaq blokuna təsirinin sürəti və istiqamətidir. Dayaq 
blokuna küləyin təsirini hesablayan zaman bloka 8 istiqamətdə 
hesablamlar aparılır. Bununla yanaşı küləyin son 1,10,100 illik 
qiymətləri hesablamalarda öz əksini tapmalıdır. 



 135 

Küləklə yanaşı hesablama qaydaları bir-birinə yaxın olan dalğa 
yükünün də hesablanması zamanı bir neçə amilə diqqət yetirmək 
lazımdır. Külək yükü kimi dalğa yükü də bloka 8 istiqamətdə və 
1,10,100 illik təsiri hesablanır.  İndiyə kimi Xəzər dənizində 
müşahidə edilmiş maksimum dalğa hündürlüyü 12-15 mert 
aralığında olmuşdur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz və bəzi qeyd olunmayan dayaq 
blokuna təsir edən yüklərin çox kiçik dəqiqliyə qədər hesablamalar 
aparılması vacibdir. Belə ki, bəzi hesablamar dəqiqliklə aparılmazsa 
hidrotexniki qurğunun istismarı vaxtından tez bitəcək. Bu kimi 
hesabatları dəqiq yerinə yetirmək üçün bir çox komputer 
proqramlarından istifadə edilir. Bu proqramlardan biri də “SACS” 
proqramıdır [2,3]. Bu proqram vasitəsilə dayaq blokuna təsir edə 
biləcək seysmik, dalğa,külək yüklərinin təsiri analiz edilir. Aparılan 
analizlərin nəticələrinə uyğun olaraq dayaq bloku möhkəmliyə sınaq 
edilir. Analizin başlanğıcında konstruksiyanın çəkisi təyin edilir. 
Çəkinin təyin edilməsi bu konstruksiyanın daşınmasında və 
quraşdırılmasında elementlərə düşən gərginliyin təyin edilməsində 
mühim rol oynayır.  

Bunlarla yanaşı dayaq blokuna təsir edən külək, seysmik və 
dalğa yüklərinnən yanaşı dib axınlarının təsirini də “SACS” 
proqramı vasitəsilə təyin edilir. Dib axınları dayaq blokuna davamlı 
olaraq təsir edən bir yükdür. 

Dayaq blokuna təsir edə biləcək bütün yüklər həmçinin dayaq 
blokunun da öz çəkisi nəzərə alındıqdan sonra blok barjalar 
vasitəsilə quraşdırılma nöqtəsinə daşınmalıdır. Küləyin sürəti 8-11 
m/san olduğu halda yaranan dalğanın hündürlüyü 0.75-1.25 m/san 
olur ki, bu zaman da barjanın hərəkət sürəti 4 uzel (2m/san) ola bilər. 
“SACS” proqramı vasitəsilə barjanın dayaq blokuna və əksinə olan 
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təsirləri də nəzərə alınır. Bu proqram vasitəsilə bütün hesabatları 
100% dəqiqliyə qədər hesablamaq mümkündür. 

 
                            ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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NEFT-QAZ QURĞULARININ TEXNİKİ DİAQNOSTİKASI 

 
Magistrant:        Elmi rəhbər: 
Ramazanov Nurlan Almas   dos.N.S.Mustafayeva  
II kurs. qrup A2110 
   

Neftin qaz qurğularının diaqnostikası və nəzarət sənayesi iş 
yerini təhlükəsiz saxlamaq şərti ilə qurğuların fəaliyyətini təmin 
etməkdən ibarətdir.Bu cür standarlara uyğunlaşmaq çox 
çətindir.Çünki neft qaz sənayesi (həm quruda,həm də dənizdə) 
rezervuar mühəndisliyi,quyu xidməti,istismar xidmətləri,neft 
məhsullarının nəqli kimi mürəkkəb operasiyalardan ibarətdir.Bu 
yalnız mürəkkəb bir proses olmayıb həm də baha başa gələn bir 
əməliyyatdır [1]. 

Ümumiyyətlə neft qaz qurğularına 5 əsas nəzarət metodu 
mövcuddur: vizual nəzarət, ultraasonik, radioqrafiya, termoqrafiya, 
akustk axım [2].  

Vizual nəzarət  defektləri aşkar etmək üçün ən ucuz üsul hesab 
edilir.Təcrübəli texniki işçilər böyük ehtimalla qurğuda olan qeyri 
bərabər struktural quraşdırmaları müəyyən edə bilirlər. 

Ultrasonik test səs dalğalarının tezliklərindən istifadə 
edir,hansının ki tezlikləri 50 kHz-50 MHz araliğında dəyişir və 
ortalama insan qulağının eşidə bilmə aralığından yüksəkdir. 
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Radioqrafiya qurgunun daxili strukturasını X-ray və qamma 
şüalları istifadə etməklə öryənir.Bu metod xüsusi ilə boru 
kəmərlərində qaynaqları aşkar etməyə kömək edir. 

Termoqrafiya boru kəmərinin temperaturu ilə ətraf mühitin 
temperaturları fərqini ölçür.Və bu ölçmələr yekunda neftin qazın 
sızmalarının aşkarlanmasına kömək edir. 

Akustik axım metod boru kəmərlərində sızmalar nəticəsində 
əmələ gələn nadir dalgaları teyin etmək üçündür. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI  
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 DESEN-1-İN NİTRO VƏ AMİN BİRLƏŞMƏLƏRİNİN 
SİNTEZİ VƏ ONLARIN KORROZİYA İNHİBİTORU, 

KONSERVASİYA MAYELƏRİ KİMİ TƏDQİQİ 
 

Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Quliyev Eltun Zakir   dos. Mahmudova  L.A 
II kurs. qrup A2320 
 

Məlumdur ki, neft yataqlarının işlənməsi zamanı lay təzyiqini 
saxlamaq üçün laya tərkibində sulfat reduksiyaedici bakteriyalar 
(SRB) olan su vurulur. Bu bakteriyaların həyat fəaliyyəti nəticəsində 
neft çıxarma avadanlıqların kimyəvi korroziyasına səbəb olan H2S 
əmələ gəlir. 

Buna görə də SRB-ın həyat fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün 
laya vurulan dəniz suyuna bakterisidlər əlavə edilir. Bu məqsədlə 
bakterisid kimi müxtəlif azot-üzvü birləşmələrdən istifadə olunur. 

Bu tezisdə C6-C10 α-olefinlərin azot, fosfat turşuları və 
NaNO2 qarışığı ilə nitrolaşma reaksiyalarının, həmçinin alınmış 
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nitrobirləşmələrinin bakterisid xüsusiyyətlərinin tədqiqinin 
nəticələrini verilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
nitrolaşdırıcı qarışığının tərkibində ortofosfat turşusunun olması 
nitrolaşma reaksiyasının gedişatında yan reaksiyaların baş verməsini 
minumuma endirir. 

Nitrotlaşdırıcı qarışıqla nitrotlaşma reaksiyası müxtəlif 
temperatur aralıqlarında, müxtəlif qarışdırma vaxtı və ilkin reaksiya 
məhsullarının molar nisbəti üzrə aparılmış və alınan məlumatlar 
əsasında reaksiyanın optimal şəraiti tapılmışdır. Müəyyən olunmuş 
optimal rejimdə reaksiya məhsulu 87-91% nitrobirləşmələrdən - 
mononitro, dinitro, nitronitratlardan, həmçinin 9-13%-i  turşularda və 
suda həll olan naməlum maddələr qarışığından ibarət olmuşdur. 

NaNO2-in müəyyən miqdarının istifadəsi, induksiya dövrünün 
aradan qaldırılması ilə yanaşı, reaksiya qarışığındakı dinitro- və 
nitronitratların kütlə payını da artırır. 

Alınan məhsulların strukturu NMR və IR spektroskopik 
üsullarla təyin olunmuşdur. Əldə edilən nitro birləşmələrin SRB-ın 
həyat fəaliyyətinə qarşı bakterisid xassələri standart metodika üzrə 
tədqiq olunmuş və müəyyən edilmişdir ki, 75-100 mq/l qatılıq 
aralığında yüksək bakterisid aktivliyi göstərirlər. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Abbasov V.M. Korroziya. Bakı, 2007, 355 s. 
2. Ефремов А.П., Соболева И.А., и др. Защита нефтепромыслового 

оборудования от коррозии. Справочник рабочего. М., «Недра», 1985., 206с. 
3. Самедов А.М., Алиева Л.И., Аббасов В.М. и др. //Практика 

противокоррозионной защиты., 2007., №2(44), С.36. 
4. Талыбов А.Г., Аббасов В.М., Алиева Л.И., Махмудова Л.А., 

Габибуллаев Р.Ф. Консервационные масла на основе продукта нитрования 
олефинов азотной кислотой в присутствии сахарина. Вестн. БГУ., сер. 
Естеств. наук, № 1., 2007 

 



 139 

QORUYUCU VƏ QUYRUQ KƏMƏRLƏRİLƏ QAZIMA 
TEXNOLOGİYASI 

 
Tələbə:                                                         Elmi rəhbər: 
Qəytərənov Sirac Baba oğlu                        b/m Şirinov M.M. 
IV – kurs,  qr. 252.18 S 
 

Yeni hər şeyin - unudulmuş köhnə olduğunu söyləyirlər. 
Burada bir həqiqət var- nəhayət, bir çox texnologiyalar vaxtlarını 
qabaqlayır və populyarlıq yalnız uzun müddətdən sonra gəlir. 
Bunlardan biri qoruyucu kəmərlə qazımadır (QKQ) 

Bəzən qazıma işlərini boş və qeyri sabit süxurlar şəraitində 
aparmalı olurlar. Əgər qazıma məhlulunun  tam və ya qismən 
udulması baş verirsə, onda horizontları bağlamaq üçün su-izolyzsiya  
birləşmələrindən istifadə olunur.  

Bütün bu problemləri aradan qaldırmaq üçün yeni qazıma 
üsulu  qoruyucu kəmərlə quyuların qazılmasıdır. 

Quyuların qazılma dərinliklərinin artması ilə əlaqədar endirmə-
qaldırma əməliyyatlarının sayıda artır. Bu texnoloji əməliyyatlara 
sərf olunan vaxt və sərf olunan vəsait artır, bu isə quyuların tikintisi 
zamanı zəhmət ödənişlərinə müəyyən dərəcədə təsir edir. Bu 
vəziyyətdə problemi həll etmək üçün digər əsas bir yol, quyuların 
qoruyucu kəmərlə qazılmasıdır.  

Quyuların tikintisi iki əsas mərhələnin davamlı 
növbələşdirildiyi mürəkkəb bir texnoloji prosesdir: dağ süxurlarının 
qazılması və açıq lülənin möhkəmləndirilməsidir (qoruyucu kəmərin 
endirilməsi və onun arxasının sementlənməsi). 

20-ci əsrin sonlarında və 21-ci əsrin əvvəllərində neft və qaz 
sənayesinin, həmçinin qazma texnikaları və texnologiyalarının 
sürətli inkişafı onun  ikinci nəfəs almasına imkan verdi. 

Həmin dövrdə qazma texnologiyasında hidravlik rabitə kanalı 
olan telesistemlər, tənzimlənə bilən əyilmə bucağı olan vintli 
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quyudibi  mühərriklər, idarə olunan rotor sistemləri və PDC tipli 
baltaların yaranması ilə əlaqədar böyük bir addım atıldı.  

Bütün bu avadanlıqlar qazma prosesini keyfiyyətcə yeni bir 
səviyyəyə qaldırdı - quyular daha dərin, daha sürətli və mürəkkəb 
maili-istiqamətlənmiş profillə qazmağa başladılar.          

İnkişaf qoruyucu kəmərlə qazma işlərindəndə kənar keçmədi - 
yeni avadanlıq bu texnologiyaya  ikinci nəfəs almağa imkan verdi. 

- Dağ süxurlarını dağıtmaq üçün qoruyucu kəmərin aıağı 
hissəsi başmaq-balta ilə təchiz olunur, 

- Başmaq-balta karbid kəsici dişləri və ya almaz dişləri olan 
alminium gövdədən, yuma dəliklərindən və PDS dişli qəlibləyici 
hissədən ibarətdir 

Qoruyucu kəmərlə qazma işləri  iki əsas qrupa bölünür: geri 
qaytarıla bilən və geri qaytarıla bilməyən QKAH ilə qazıma. 

Aşağıdakı şəkildə hər iki növ qoruyucu kəmərlə qazıma 
sisteminin sxemi göstərilmişdir və həmçinin də ənənəvi qazma 
sisteminin. 

Direkt XCD texnologiyasının Digər istehsalçıların oxşar 
təkliflərindən ən böyük fərqi və üstünlüyü  ondadır ki, burada qazıla 
bilən baltalardan istifadə olunur. 

Bundan başqa bunlar qoruyucu və ya quyruq kəmərlərilə 
quyuların idarə olunmayan qazılmasında istifadə olunur. Belə halda 
yuxarı intiqal sisteminə (YİS), qoruyucu kəmərlərin endirilməsi 
sistemi əlavə edilir. O, qoruyucu kəməri daxildən tutan və ona 
fırlanma momenti verən vintli paz şəkilli tutucudan ibarətdir.  

Mövcud paker  elementi etibarlı hidravlik izolyasiyasını təmin 
edir və qoruyucu kəmər vasitəsilə quyunun yuyulmasını təmin edir 
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OUR SOLAR SYSTEM 
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The Milky Way Galaxy is our home galaxy in the universe. It 
is a fairly typical barred spiral with four major arms in its disk, at 
least one spur, and a newly discovered outer arm. The galactic 
centre, which is located about 26,000 light-years from Earth, 
contains at least one supermassive black hole and is crossed by a bar. 
The Milky Way began forming around 12 billion years ago and is 
part of a group of about 50 galaxies called the Local Group. The 
Andromeda Galaxy is part of this group as are numerous smaller 
galaxies, including the Magellanic Clouds.  

Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and 
one of those stars is our own Sun. 

The Sun is the star at the centre of our solar system. It is an 
almost perfect sphere of super-hot gases whose gravity holds the 
solar system together. The energy produced by the Sun is essential 
for life on Earth and is a driving force behind the Earth’s weather. 

The Sun is composed of hydrogen (70%) and Helium 
(28%).The temperature inside the Sun can reach 15 million degrees 
Celsius.It is middle-aged and generates solar wind. 

Eight planets are revolving around the Sun . The planets are 
divided into two categories, based on composition. 

Terrestial planets are made of rocky material their surfaces are 
solid, don’t have rings and relatively small. 

Mercury is the closest planet to the Sun. Mercury is the 
smallest planet.It does  not  have any moons or rings.Your weight on 
Mercury would be 38% of your weight on Earth.A year on Mercury 
takes 88 Earth days. It’s not known who discovered Mercury. 
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Venus is the second planet from  the Sun and  the second 
largest terrestrial planet.It does not have any moons or rings.Venus is 
thought to be made up of a central iron core, rocky mantle and 
silicate crust.The surface temperature on it can reach 471 °C.A year 
here takes 225 Earth days. 

The Earth’s rotation is gradually slowing. It was once believed 
to be the centre of the universe and  has a powerful magnetic field. 
There is only one natural satellite of the planet.It is the densest planet 
in the Solar System. 

Mars is the fourth planet from the Sun and  the second smallest 
planet in the solar system. It is a terrestrial planet with a thin 
atmosphere composed primarily of carbon dioxide.Mars and Earth 
have approximately the same landmass. Mars is home to the tallest 
mountain in the solar system.There are signs of liquid water on it. 
Sunsets here are blue. 

Jovian planets support rings systems.They have  no solid 
surface and are immense in size. 

The Jovian planets include gas giants - Jupiter and Saturn , ice 
giants -Uranus and Neptune. 

The gas giants are predominantly made of helium and 
hydrogen.The ice giants also contain rock, ice and a liquid mixture 
of water, methane and ammonia. 

Jupiter is the largest planet in the solar system and  the fifth 
planet out from the Sun. It is two and a half times more massive than 
all the other planets in the solar system combined.Jupiter is the 
fourth brightest object in the solar system and has the shortest day of 
all the planets.The Great Red Spot is a huge storm on Jupiter.Eight 
spacecraft have visited Jupiter. 

Best known for its fabulous ring system, Saturn is the sixth 
planet from the Sun and the second largest in our solar system.It is 
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the most distant planet that can be seen with the naked eye.Saturn is 
the flattest planet and made mostly of hydrogen. Four spacecraft 
have visited Saturn.It has more moons than any other planet. 

Uranus is the seventh planet from the Sun. It’s not visible to 
the naked eye, and became the first planet discovered with the use of 
a telescope. Uranus is tipped over on its side with an axial tilt of 98 
degrees.It was officially discovered by Sir William Herschel in 
1781.Uranus hits the coldest temperatures of any planet and  has two 
sets of very thin dark coloured rings.Only one spacecraft has flown 
by Uranus. 

Neptune is the eighth planet from the Sun, making it the most 
distant in the solar system. This gas giant may have formed much 
closer to the Sun in the early solar system history before migrating 
out to its current position. A year on it lasts 165 Earth years.It  has a 
very thin collection of rings.Only one spacecraft has flown by 
Neptune. 
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Опорный блок представляет собой стальную решёточную 
конструкцию пирамидального типа, поддерживающая 
стационарную морскую нефтегазовую платформу. Опорный 
блок (или же основание) изготавливают из стержней (труб 
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различных диаметров, балок, стояков, колонн), их узлов и 
прямолинейных вставок, соединенные между собой с помощью 
сварки [1]. 

Процесс строительства опорных блоков начинается с 
доставки металлических листов и других материалов на участок 
складирования и распределение по технологическим запросом в 
соответствии с технической документации в специальные цеха с 
помощью рельсовых тележек и мостовых кранов с большой 
грузоподъемностью. 

Направленные металлические листы и другое 
металлическое сырье подвергаются фасонной резки в 
специальных цехах при помощи автоматизированных 
устройств. По завершению резки металлические листы 
изгибают и приводят в трубчатый вид с помощью мощных 
прокатных станков (вальцовочных станков т.е. трубогибочных 
машин). На толстые металлические листы, приведенные в 
трубчатый вид, наносят продольный сварочный шов. Все 
сварные швы подвергаются контролю качества неразрушающим 
методом. После продольной сварки, изогнутые в трубу 
металлические листы отправляют в так называемый пункт 
наращивания, где готовые малоразмерные трубы большего 
диаметра соединяются между собой при помощи поперечного 
шва. Таким образом можно получить такую длину труб, которая 
позволяет длинна соединительной установки. Изготовленные 
таким образом стержни (трубы) отправляются на участок 
фасонной резки для автоматизированного профилирования их 
концов. Готовые стержни и их узлы перед отправкой на 
сборочный пункт, направляются на покраску и нанесения 
антикоррозионных покрытий. 
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После лакокрасочных работ стержни и их узлы 
доставляются на сборочный пункт, где производят их собор и 
соединение на стапеле. Фермы при помощи мощных подъемных 
кранов грузоподъемностью от 350 до 1 350 тонн свариваются и 
монтируются между собой образуя панели, которые также 
соединяются и образуют блок. Данная операция является 
сложной и трудоемкой, поэтому она выглядит как подъем 
переворот массивных панелей и сваривание их между собой при 
помощи нескольких подъемных кранов. 

По завершению монтажных работ и подъема и переворота 
(Roll-UP), к конструкции крепятся флотационные резервуары 
(понтоны). По окончанию сборочных работ вся конструкция 
основания в сборе транспортируется со стапеля на баржу, 
применением специальной системы горизонтально 
направленного домкрата (Push-Pull). Полностью готовый блок 
на барже, отправляется на место установки к морскому 
месторождению. 

Исходя из сложности и большой энергозатратности 
подъемных и Roll-UP операций предлагается метод, по 
которому из выше указанной операции выполняется только 
подъем собранных ферм, что позволяет повысить скорость 
сборки конструкции без значительного ущерба [2,3]. 

Например, при строительстве опорного блока, платформы 
проекта ШАХ-ДЕНИЗ длинной 130 м, операция (Roll-UP) при 
участии десятки рабочих и десятки зрителей проходило двое 
суток. 
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Neftin (Neft məhsullarının) qəbulu, təhvili və saxlanması 
prosesləri - əməliyyatları texniki qurğular kompleksindən ibarət neft  
bazalarında aparılır. Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına və istismar 
tələblərinə uyğun olaraq neft bazasının ərazisi aşağıdakı zonalara 
ayrılır [1]:  

Dəmiryolu stansiyası  
Su əməliyyatı zonası 
Saxlama zonası 
Köməkçi texniki qurğular 
İnzibati-təsərrüfat zonası 
Təmizləyici qurğular zonası 
Neft çənləri parkı neft bazasının və Magistrantal neft kəmərləri 

stansiyasının ən əsas və baza qurğusudur. Həmin parkın tikilməsinə 
əsaslı vəsait ümumi xərclərin 60-70%-ni təşkil edir. Neft çənləri 
parkının texniki-iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi aşağıdakı 
göstəricilərə əsaslanır:  

- Çənin 1 m3 həcminin qiyməti  
-Neft çənləri parkının 1 m3 tutumunun (həcminin) ümumi 

qiyməti (buraya torpaq işləri, texnoloji boru kəmərləri, su xətləri, 
kanalizasiya, yollar, işıqlandırma  və s. daxildir)  

- Əsas tikinti materiallarının (polad, dəmir, beton və s.) parkın 
1 m3 tutumuna sərfi. 
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Neft çənləri möhkəmlik və uzunmüddətlik şərti ilə yanaşı, 
buxarlanma itkilərinin az olması tələblərini ödəməlidir. Bu tələblərin 
neft çənlərinin və həmçinin də neft bazalarının istismar 
səmərəliliyinin artırılmasında xüsusi rolu vardır. Neft çənləri 
materiallarına görə poladdan və qeyri metaldan müxtəlif 
konstruksiyalardan hazırlanır. Polad neft çənləri qaz fazalarındakı 
əlavə təzyiqə görə:  kiçik( 2000 Pa qədər), yüksək(70000 Pa qədər) 
və atmosfer təzyiqli olurlar. Konstruksiyalarına görə polad neft 
çənləri şaquli silindrik, horizontal silindrik, damcı səkilli və xəndək 
tipli olurlar. Şaquli silindrik neft çənləri ən geniş yayılmış və əsasən 
konusvari örtüklü, sferik örtüklü, pantonlu, üzən qapaqlı olurlar. 
Pantonlu və üzən neft çənləri- neftin saxlanması zamanı buxarlanma 
itkilərini azaltmaq üçün tətbiq olunur. Bu da neft bazalarının istismar 
səmərəliliyini xeyli artırır. Həcmi 20000 m3 olan neft çənində 
quraşdırılmış panton qalınlığı 4mm olan polad təbəqədən 
hazırlanmış polad döşəmə və onun perimetri üzrə qaynaq edilmiş 
bir-birindən 2,8 m məsafədə iki qapaqlı həlqəvi qabırğadan ibarətdir. 
Həmin qabırğalar pantonun hərəkəti zamanı ona sərtlik, həmçinin 
pantonun orta hissəsi batan zaman ona ehtiyat üzmə şəraiti yaradır 
[2]. 

Neft çənlərinin düzgün seçilməsi, buxarlanmanın minimuma 
endirilməsi, korroziyaya qarşı mühafizə tədbirlərinin görülməsi neft 
bazalarının istismar səmərəliliyini artıran əsas amillərdir. 
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One of the most important tasks in the gas industry is gas flow 
measurement. Flow rate is a concept that denotes the volume or mass 
of liquid passing through a pipeline per unit of time. Volume flow is 
always used while measuring gases or liquids. Massive - is when 
measuring gases or vapors with bulk solids. There are two concepts: 
flow measurement and the measurement of the amount of substance. 
Flow meters and gas meters are the instruments for measuring these 
parameters. Without flow measuring instruments the system for 
counting the amount of substance can’t exist. The gas flow rate 
technique is very developed right now. But these methods of course 
are not without flaws. Specialists in productions are trying to be very 
careful. And because of that, comparing and analyzing the operation 
of devices used to measure the flow of gas in production goal  is set. 
The amount of natural gas in mutual settlements with consumers is 
expressed in units of volume reduced to standard conditions. The use 
of one or another measurement method is due to the need to have 
complete information both about the medium being measured and 
about the expected accuracy of measuring the gas flow rate, meters 
of its state and physical and chemical indicators, as well as the 
design features of the metering unit, it is also necessary to normalize 
the measurement errors. At gas industry facilities, gas consumption 
and its amount are measured mainly by the method of variable 
differential pressure across the orifice device, using tachometric flow 
meters and counters, and also recently, ultrasonic flow meters have 
been actively introduced. Wet (moisture-containing) gases are 
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challenging for all flow metering principles. In most cases, the main 
problem is not the gas moisture itself, but the possible formation of 
droplet moisture in the medium flow. Engineering practice for 
solving this problem recommends using moisture from gas using gas 
dryers, separators, absorbers, but in practice this is often difficult. In 
addition to capital costs, these solutions are not always effective and 
sometimes they do not give the expected result. Adsorption or 
absorption can be used to dehydrate natural gas, or to remove water 
vapor from natural gas. Croft's Passive Dehydration System employs 
adsorption, which collects and condenses water vapor on the surface 
using a solid desiccant. Solid desiccants have a high adsorption 
capacity, a low resistance to gas flow, are non-flammable and non-
corrosive, and are very inexpensive. For more than 70 years, the oil 
and gas sectors have employed deliquescent salts like calcium, 
potassium, and lithium chlorides to dehydrate petroleum products. 
These salts are naturally hygroscopic, which means they attract and 
absorb moisture, gradually dissolving to generate a brine solution. 
The amount of moisture that can be extracted from hydrocarbon gas 
is determined by the desiccant used, as well as the gas's temperature 
and pressure. For more than 70 years, the oil and gas sectors have 
employed deliquescent salts like calcium, potassium, and lithium 
chlorides to dehydrate petroleum products. These salts are naturally 
hygroscopic, which means they attract and absorb moisture, 
gradually dissolving to generate a brine solution. The amount of 
moisture that can be extracted from hydrocarbon gas is determined 
by the desiccant used, as well as the gas's temperature and pressure. 
The rich glycol is fed to a flash vessel after exiting the absorber, 
where hydrocarbon fumes are extracted and any liquid hydrocarbons 
are skimmed from the glycol. This phase is required because the 
absorber is normally operated at a high pressure, which must be 
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decreased prior to the regeneration stage. When the pressure is 
reduced, a vapor phase with a high hydrocarbon content forms due to 
the nature of the rich glycol. The rich glycol is heated in a cross-
exchanger and fed to the regenerator after leaving the flash vessel. 
To eliminate superfluous water and restore high glycol purity, the 
glycol is thermally regenerated. Cross-exchange with rich glycol 
entering the stripper cools the hot, lean glycol. It's then pumped 
through a lean pump, which raises the pressure to that of the glycol 
absorber. Before being fed back into the absorber, the lean solvent is 
cooled again with a trim cooler.  

 
BÖYÜK DƏRİNLİKLİ SU HÖVZƏLƏRİNDƏ BORU 
KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Magistrant:                                                      Elmi rəhbər: 
Nadirov Mahir Oruc                        Dos.Mustafayeva N.S. 
II kurs, qrup A2120                                                   
 

 Müasir dövrdə, neft-qaz sənayesində neft,neft məhsulları və 
təbii qazın ucuz, itkisiz, təhlükəsiz üsulla, qısa müddətdə nəql 
olunması daim diqqət mərkəzində olub. Məlumdur ki, neft, neft 
məhsulları və qazın əsas nəql üsulları bunlardır:B oru kəmərləri, 
dəmiryolu, su yolu və avtomobil yolu ilə nəql. Bu üsullardan boru 
kəmərləri ilə nəql xeyli üstünlüyə malikdir. Bu üsulla nəql olunan 
məhsulları təhlükəsiz və tez bir zamanda istehlakçılara çatdırmaq 
mümkündür. Həmçinin boru kəmərləri ilə nəql zamanı məhsul 
itkiləri və nəqliyyat xərcləri başqa nəql üsullarından az olur. Bundan 
başqa boru kəmərləri ilə nəql fasiləsizdir. Buna görə də boru 
kəmərləri ilə nəql daha səmərəli üsul hesab olunur [1]. 

 Sualtı boru kəmərləri nəql etdiyi məhsuldan asılı olaraq, neft 
və neft məhsullarını nəql edən sualtı boru kəmərləri,qaz kəmərləri və 
su kəmərlərinə ayrılır.Keçdiyi su hövzəsinin dərinliyindən asılı 
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olaraq sualtı boru kəmərləri 4 cür olur: 10m-dən kiçik- dayaz, 10-
40m arasında yerləşən- orta dərinlikdə, 40-400m arasında yerləşən- 
dərin su hövzələrində, 400m-dən böyük isə- böyük dərinlikli su 
hövzələrində yerləşən sualtı boru kəmərləri adlanır [2]. 

 Sualtı boru kəmərlərinin tikintisində hal-hazırda, 4 əsas 
üsuldan istifadə edilir. 1-ci üsul olaraq “S” üsulu daha çox dayaz su 
hövzələrində istifadə olunur. “S” üsulunun üstün cəhəti odur ki, boru 
kəmərinin gəminin üstündə bir neçə hissəsinə qaynaq etmək olur. “J” 
üsulu isə daha dərin su hövzələrində istifadə olunur. “J” üsulun fərqli 
cəhəti odurki, bu üsuldan istifadə edərkən stringerdən istifadəyə 
ehtiyac olmur. Boru kəmərinin bu üsulla tikintisi iki mərhələdə 
aparılır. Birinci növbədə boru kəmərinin ucu dibə toxunana qədər 
vertikal şəkildə suya salınır.Sonra isə kəməri əyilməyə başlayır. 
Borudüzən gəminin hərəkəti nəticəsində isə boru kəməri suyun 
dibinə yatır.Bu üsullarının “S” və “J” adlandırılmasının səbəbi boru 
kəmərinin əyildiyi formaya görədir. “Baraban” üsulu adlanan 3-cü 
üsul diametri 14-dən az olan boru kəmərlərinin çəkilişində tətbiq 
olunur.Bu zaman boru barabana dolanır. Əgər gəmidə zəruri hal 
yoxdursa,boru kəməri qaynaq işi aparmadan suya salınır. 4-cü üsul 
olan “boru çəkmə” üsulu da dayaz sularda tətbiq olunur. 14-dən 
böyük diametrlərdə bu üsulun əvəzinə “S” üsulu istifadə olunur. Öz 
növbəsində bu üsul 4 cür olur: dibdən, ortadan, dibə yaxın çəkmə və 
suyun səthindən çəkmə [3]. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neft və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2010,505s. 

2. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
3. Q.Q. İsmayilov M.M., Quliyev, V.K.Quliyev.Sualtı neft və qaz 

kəmərlərinin “J”-üsulu ilə çəkilişi zamanı gərginlik-deformasiya vəziyyətinin 
təhlili 
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HASİLAT QUYULARININ İŞİNİN DİNAMİK TƏHLİLİ 
 

Magistrant:                                                Elmi rəhbər:                                                                                                                               
Mustafayev Nurlan Mərdan                      dos.Məmmədov.Ə.V 
II kurs. qrup A2220                                 
 

Neft hasilatı prosesinin vəziyyətinin təyin edilməsi vəzifəsi 
ADNSU “Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı” kafedrasında 
akademik A. X. Mİrzəcanzadənin rəhbərliyi altında işlənib 
hazırlanmış tədqiqatların ideyaları və nəticələri əsasında həll 
edilmişdir.  

GTİ aparılmasının planlaşdırlma strategiyasının seçimi üzrə 
qərarların qəbul edilməsi quyuların işinin xarakterik dövrlərinin 
(mərhələlərinin) təyin edilməsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə 
bağlıdır.Əksər hallarda məlum təhlil metodları yatağın işlənməsi 
zamanı lay sisteminin təkamül mexanizmini nəzərə almır, neft 
hasilatı prosesinə təsir edən amillərin müxtəlifliyi isə onun 
aparılmasını və əsaslandırılmış qərarların alınmasını çətinləşdirir. 

Quyuların istismar dövrlərinin sərhədlərinin ayrılması üçün 
neft hasilatı prosesinin təsvirində Kolmoqorov – Yerofeyev tənliyi 
əsasında əsas texnoloji göstəricilərin dinamikasını nəzərə alan 
metodika təklif edilmişdir.Göstərilən yanaşma quyular üçün neft 
hasilatının texnoloji göstəricisinin dinamikasının ilkin 
məlumatlarının dəyişdirilməsi və sonradan təhlil edilməsi əsasında 
həyata keçirlir (166 və 155 saylı NQÇİ “Qum adası”).  

166 saylı quyu üçün alınan asılılğın təhlilindən görünür ki, 
nəzərdən keçirilən bütün dövr 3 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələ 
quyunun istismara daxil edilməsinin başlanğıc dövrünü əhatə edir 
(14 ay). Bu zaman kəsiyi neftin susuz hasilatı ilə səciyyələnir, 
nəticədə neftin hasilatının artması müşahidə edilir. İkinci mərhələ 
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(15 – 22 ayı əhatə edən dövr) texnoloji parametrlərin, o cümlədən, 
neft hasilatının nisbətən stabil kəmiyyətləri ilə səciyyələnir.  

Üçüncü mərhələ (23 – 25 ay)  lay sisteminin neft hasilatının 
azalması və məhsulda suyun miqdarının artması tərəfə dəyişməsi ilə 
səciyyələnir. 

 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. Quyu mərhələlərinin təyin edilməsi 
 
Beləliklə, istismar obyekti üzrə işlərin əsas texnoloji 

göstəricilərinin dinamikasının təsvirinə kinetik yanaşmanın tətbiq 
edilməsi onun işinin səciyyəvi dövrlərini kifayət qədər dəqiq 
ayırmağa imkan verir, müxtəlif GTİ aparılma strategiyasının seçimi 
zamanı bunu nəzərə almaq zəruridir. 

 
LAYLARIN SÜZÜLMƏ-HƏCM PARAMETRLƏRİNƏ 

TƏSİRLƏ NEFTVERMƏ ƏMSALININ ARTIRILMASININ 
ARAŞDIRILMASI 

 
 Magistrant:                                              Elmi rəhbər: 
 Muradov Rahib Əkrəm                      dos.Abdullayev.M.Q 
 II kurs. qrup A2240 
 

Layların neftverimini artırmaq üçün onların süzülmə-həcm 
parametrlərinə (məsələn: keçiricilik, məsaməlik və s.) təsir edərək 
onları dəyişdirməklə məqsədə çatmaq olar. Bunun üçün hasilat və 
vurucu quyuların quyudibi zonasının pisləşməsi (neftin ağır 
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komponentlərinin çökməsi, oraya qum, gil hissəciklərinin çökməsi, 
vurulan sularda olan çirklər və s. səbəbindən) neft hasilatının 
azalmasına gətirib çıxarır ki, bu halda QDZ-nın işlənməsi üçün bir 
çox üsullar məlumdur. Eyni zamanda quyu məhsulunun sulaşması da 
neft hasilatının azalması ilə nəticələnir ki, bu halda da layların 
süzülmə-həcm parametrlərinə təsir etməklə problemin həlli həm 
yerli, həm də xarici mütəxəssislərin işlərində öz əksini tapmışdır. Bu 
əsas parametrlərdən biri kimi, lay-quyu arasında əlaqəni 
yaxşılaşdırmaq üçün quyuların quyudibi ətrafında aparılan texnoloji 
tədbirlərdən biri haqqında-layların hidravliki yarılması (LHY) üsulu 
haqqında daha geniş araşdırma aparılmışdır.  

Dünya neft hasilatı təcrübəsi göstərir ki, aşağı keçiricilikli 
kollektorların işlənməsini intensivləşdirməyin ən səmərəli 
üsullarından biri hidravliki yarılma üsuludur. Hidravliki yarılmadan 
yaranan yüksək keçiricilikli çatlar quyuların məhsuldarlığını 2 - 3 
dəfə artırmağa imkan verir və işləmə sisteminin bir elementi olaraq 
hidravlik yarılmadan istifadə edilir, yəni hidravliki çatları olan 
quyuların hidrodinamiki sisteminin yaradılmasını təmin edir, çıxarıla 
bilən ehtiyatların çıxarılma tempinin (sürətinin) artması, zəif drenaj 
olummuş zonaların və aralıq qatların aktiv işlənməyə cəlb edilməsi 
və su basqısı ilə əhatə dairəsinin artırılması səbəbindən neft 
hasilatının artması, həmçinin quyularının debitlərinin onların 
potensial debitlərindən 2 – 3 dəfə az olan yataqların işlənməyə daxil 
olmasına imkan verir, beləliklə də balansdan kənar ehtiyatların bir 
hissəsini sənaye ehtiyatlarına çevirir. Hidravliki yarılma aparıldıqdan 
sonra quyu hasilatının artması, layın və çatların keçiriciliyinin nisbəti 
ilə müəyyən edilir və quyunun məhsuldarlığı çatların uzunluğunun 
artması ilə sonsuza qədər artmır, məhdudlaşdırıcı uzunluq qiymətləri 
var ki, bundan sonra çatların böyüməsi, praktiki olaraq maye 
hasilatının artmasına səbəb olmur. Məsələn, layın keçiriciliyinin 10-
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2 mkm2 qiymətində, çatın məhdudlaşdırıcı yarım uzunluğu təxminən 
50 m. təşkil edir. Hidravliki çatların yaranması nəticəsində quyuların 
təsir zonalarının artdığını nəzərə alaraq, hidravliki yarılmadan 
istifadə edərək layihələndirmədə daha bir nadir quyu şəbəkəsi 
planlaşdırıla bilər. 

1988-1995-ci illər ərzində Qərbi Sibirdə 1600-dən çox layların 
hidravliki yarılma əməliyyatı aparılmışdır. LHY ilə əhatə olunan 
işlənmə obyektlərinin ümumi sayı 70 -i keçmişdi. Bir sıra obyektlər 
üçün LHY işlənmənin ayrılmaz hissəsinə çevrildi və hasilat 
quyularının 50 - 80%-də aparılır. Bir çox sahələrdə LHY-ı sayəsində 
neft üçün quyu debitlərinin nisbətlərinin sərfəli səviyyəsinə nail 
olmaq mümkün oldu. Debitlərin nisbətlərinin artımı, müxtəlif 
obyektlər üçün 1-dən 15-ə qədər aralıqda dəyişməklə, orta hesabla 
3.5 təşkil etmişdir. Uğurlu hidravliki yarılma prosesinin sayı 90%-
dən çoxdur. Quyu əməliyyatlarının böyük əksəriyyəti xarici 
texnologiyalardan və xarici avadanlıqlardan istifadə edərək 
ixtisaslaşdırılmış birgə müəssisələr tərəfindən həyata keçirilmişdir. 
Hal-hazırda, Qərbi Sibirdə LHY-nın həcmi ildə 500 quyu-ğmğliyyatı 
səviyyəsinə çatmışdır. Aşağı keçiricilikli kollektorlarda (Yura 
yataqları, Açimov üzvü) LHY-nın payı bütün əməliyyatların 53% -ni 
təşkil edir. 

Bu illər ərzində müxtəlif geoloji və fiziki şəraitində LHY-nın 
aparılmasının və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində müəyyən 
təcrübələr toplanmışdır. "Yuganskneftegaz" ASC -də hidravliki 
yarılma sahəsində geniş təcrübə toplanmışdır. 1989-1994-cü illərdə 
"YUGANSKFRAK-MASTER" BM tərəfindən "Yuganskneftegaz" 
ASC -nin 17 yatağının 22 layında həyata keçirilən 700-dən çox 
hidravliki yarılmanın səmərəliliyinin təhlili aşağıdakıları göstərdi. 

LHY-nın tətbiqi üçün əsas obyektlər aşağı keçiricilikli 
kollektorları olan yataqlar olmuşdur: bütün işlənmələrin 77% -i 
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laylarının keçiriciliyi 5∙10-2 mkm2-dən az olan obyektlərdə 
aparılmışdır ki, bunun 51% -i 10-2 mkm2-dən azdır və 45% 5∙10-2 
mkm2-dən azdır. 

İlk növbədə, LHY az səmərəli quyu fondunda aparılmışdır: 
fəaliyyətsiz quyu fondunda - ümumi iş həcminin 24% -i, maye debiti 
5 ton/sut-dan az olan azdebitli quyularda - 38% və 10 ton/sut-dan az 
olan quyularda - 75%. Susuz və az sulu (5% -dən az) quyu ehtiyatları 
bütün LHY-ların 76% -ni təşkil edir. Aparılan hidravliki yarılmalar 
nəticəsində bütün işlənmə dövrü üçün ümumiləşdirmələrdə maye 
debiti 8,3 -dən 31,4 t/sut-a, neft üçün isə 7,2 -dən 25,3 t/sut-a, yəni, 
sulaşmanın 6,2% artması ilə neft 3,5 dəfə artmışdır. Nəticədə, 
hidravliki yarılma nəticəsində əlavə neft hasilatı 5 il ərzində 
təxminən 6 milyon tona çatmışdır. Ən uğurlu nəticələr, təmiz neftlə 
doyumluluqlu sahələrdə böyük qalınlığı olan (Açimov layı və 
Prirazlomnoye yatağının B1 laylarında) aparıldıqda əldə edilmişdir, 
burada maye debiti, suyun cəmi 5 - 6% artması ilə 3,5 - 6,7 -dən 34 
ton/sut-ya qədər artmışdır. 

Povxovski yatağındakı LUKoil-Koqalımneftegaz İES-də 
əsasən ayrı-ayrı kollektor linzaları ilə təmsil olunan qırıq-qırıq 
laylarda aparılan hidravliki yarmalardan təcrübə toplanmışdır. 
Povxovski yatağının işlənmə sistemini tənzimləmənin əsas vəzifəsi, 
layın fasiləsiz B1 zonasını aktiv işə cəlb etmək və oradakı 
ehtiyatların çıxarılma tempini sürətləndirməkdir. Bu məqsədlə 
yataqda 1992-1994-cü illərdə, "KATKONEFT" BM tərəfindən 154 
hidravliki yarılma həyata keçirilmişdir. İşlənmələrin uğurluluq 
dərəcəsi 98% olmuşdu. Eyni zamanda, emal olunmuş quyular üçün 
orta hesabla hasilat beş dəfə artmışdır. Əlavə hasil olunan neftin 
həcmi 1,6 milyon ton təşkil etmişdir. Texnoloji effektin gözlənilən 
orta müddəti 2,5 il olmuşdur. SibNIINP-nin məlumatına görə, 1997-
ci  ilin əvvəlinə qədər yataqda uğuru 96%, hasil edilən əlavə neftin 
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həcmi 4,8 milyon ton, quyu hasilatında orta artım 6,5 dəfə olan 422 
hidravliki yarılma əməliyyatı yerinə yetirilmişdir. Quyunun 
hidravliki yarılmadan əvvəl əldə edilən və quyunun potensial 
imkanlarını xarakterizə edən maksimum debitinə nisbətən, hidravliki 
yarılmadan sonra maye debitinin orta nisbəti 3,1 təşkil etmişdir. 

Araşdırmalar göstərmişdir ki, LHY üsulu bu istiqamətdə 
aparılan uğurlu işlərdən sayıla bilər. 

 
QUYU LÜLƏSİNİN YAYINMASI 

 
Magistrant(tələbə):                                    Elmi rəhbər: 
Məmmədov Rövşən Yusif oğlu                 dos. Rüstəmov N.Ş. 
II kurs, qrup A2210 
 

Quyu lüləsinin yayınması, əvvəlcədən seçilmiş qazıma 
baltasının yolunun istəmədən çıxması kimi təyin olunur. Bir neçə 
faktorların təsiri ilə yayınma yarana bilər: 

1. Formalaşmanın heterogenliyi 
2.Stabilizatorlar 
3.Baltanın çəkisi 
4.Lülənin meyiletmə bucağı 
5. Qazıma baltasının tipi 
6.Baltanın hidravlikası 
7.Lülənin səhv təmizlənməsi 
Quyu lüləsinin sapmasının əsas səbəblərindən biri QKAH 

əyilməsidir, çünki əyilmə qazma ucunun oxunun nəzərdə tutulan 
quyu trayektoriyasına uyğun gəlməməsinə səbəb olur. QKAH, təzyiq 
qüvvələri altında deformasiya edə bilən çevik, elastik bir quruluşdur. 
Beləliklə, sərtliyi və uzunluğu nəzərə alınmaqla, əyilmə davranışı ilə 
məşğul olmaq olar. 
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ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
  1. Robert F.Mitchell “Common Drilling Well Problems(Reason, 

indications, mitigation and prevention)”, 2006. 
 

NEFT VƏ QAZ QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI 
QAZIMA MƏHLULUNUN DÖVRANININ İTMƏSİNİN 

TƏDQİQİ. 
 
Tələbə:     Elmi rəhbər;           
Bəşirli Məhəmməd Bəxtiyar oğlu                  b/m Şirinov M.M. 
IV – kurs,  qr. 252.18 S 

 
Udulma quyudakı dövran edən qazıma məhlulunun laya daxil 

olmasıdır. Əsasən o, quyuların qazılması və yuyulması zamanı nasos 
çənlərində qazıma məhlulunun həcminin azalması ilə müşahidə 
olunur. 

Qazıma alətinin işləmə prosesində mexaniki təsiri (zərbələr, 
titrəmələr) və yaxud yüksək izafi təzyiq nəticəsində  izolə olunmuş 
udulıma olmayan laylarda belə məhlulun udulması baş verə bilər. 
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Qazıma məhlulunun udulması qismən və yaxud tam ola bilər. 
Qismən udulma zamanı məhlulun müəyyən hissəsi laya, digər hissəsi 
isə yer səthinə qalxır. Tam udulma zamanı bütün maye laya axaraq, 
qayıtma baş vermir. Maye dövranının tam itməsi prosesində 
quyunun  qazılmasına  icazə verilirsə, buna, maye  itkisi ilə qazıma 
deyilir və bu zaman qazımanı davam etdirmək iqtisadi və 
təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən məqsədəuyğun deyilsə, onda bu 
üsuldan istifadə olunmur.  

 
   a. Məhlulun qismən itməsi          b. Məhlulun tam itməsi 
Bəzən təbiətcə yarılmış və ya kavernalı olan, yaxud da yüksək 

keçiriciliyə malik laylar maye dövranının qismən və ya tam itməsinə 
şərait yaradır. Digər tərəfdən, lazımi qaydada aparılmayan qazıma 
rejimləri zamanı  yaradılmış hidravliki yarılmalar və yaxud da təbii 
yaranmış çatlar maye dövranın itməsinə  şərait yarada bilər. Buna 
əlavə olaraq, quyu lüləsidə boruarxası fəzaının lazımi dərəcədə 
təmizlənməməsi, qazıma məhlulunun sıxlığı, yaxud quyunun yüksək 
təzyiqlə yuyulması, yuxarı intervallardan çıxan qazlarda yarılmalara, 
yəni maye dövranının itməsilə nəticələnə bilər. 

Məhlulun  dövranı zamanı itkinin qarşısını tam almaq mümkün 
olmur. Ancaq son məqsədə çatmaq yəni qazımanı sona çatdırmaq 
tələb olunduğundan rast gəlinən bəzi laylardan – məsələn, öz 
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özlüyündə yarılmış, kiçik təzyiqli, kavernalı (kahlı) və yaxud da 
yüksək keçiriciliyi olan sahələrdən  yan keçmək mümkün olmur. 
Bununla belə, bu problemləri bəzi ehtiyat tədbirləri ilə müəyyən 
qədər azaltmaq mümkün olur:  

- Məhlulun sıxlığının tənzimlənməsi 
- Qazıma və alətin endirilməsi əməliyyatları zamanı boruarxası 

fəzada sürtünmə nəticəsində təzyiq itkisinin minimuma endirilməsi 
- Quyu lüləsinin lazımi təmizliyini saxlamaq vəboruarxası 

fəzada bəzi məhdudiyyətlərə yol verməmək 
- Keçid zonalarında yuxarıda yerləşən daha zəif layları 

mühafizə etmək üçün qoruyucu kəmərin endirilməsi 
- Daha dəqiq karotaj və qazıma məlumatları almaq məqsədilə 

lay təzyiqi və hidravliki yarılma qradiyenti haqqında məlumatları 
yeniləmək 

- Maye dövranının itməsi zonalarına rast gəlinərsə, məhlula 
udulmaya qarşı tamponaj materialları (lifli, kəpəkli, dənəvər 
və/yaxud bu üçünün birləşməsi) əlavə etməklə ona qarşı  tədbirlər 
görmək 

    Yuxarıda göstərilən  materiallar orta udulmalı maye dövranı 
zonalarını bağlamaq üçün böyük, orta və kiçik dənəli ola bilər. 
Məhlul  dövranının ciddi şəkildə itkisi olan zonalarda oranı 
tıxaclamaq üçün müxtəlif növ tamponaj materiallarından istifadə 
edilməidir. Beləliklə, tıxacı qoymazdan əvvəl mayenin itməsi 
zonasının yerini dəqiq bilmək vacibdir. Sənayedə əsasən müxtəlif 
növlü tıxaclar  istifadə edilir: dizel məhlulunun təzyiqi altında 
vurulan bentonit, dizel məhlulunun təzyiqi altında vurulan sement – 
bentonit , sement və barit daxildir.  

Qazıma məhlulunun tam udulması  hallarında “yumşaq tıxac” 
tipli tamponlardan istifadə olunur. Tampon, müxtəlif doldurucularla 
qatılaşdırılır və xəmir kimi maddəyə çevrilir. Onu, qazıma məhlulu 
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ilə və ya sement məhlulu ilə qarışdırırla, və sonra qazıma məhlulu ilə 
birlikdə intensiv udulma zonasına vurulur. Əgər bu üsulla udulmanı 
ləğv etmək mümkün olmursa, o zaman müxtəlif növlü və ölçülü  
dolduruculardan kombinə edilərək tampon hazırlamaq lazımdır. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Y.İ.Səfərov, M.M.Şirinov., Neft və qaz quyuların qazılması zamanı 
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MAİLİ QUYU TRAYEKTORİYASININ İDARƏ EDİLMƏSİ 

 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Əsgərov Elnur Elşad   dos. Bağırov Azad Ədhəm 
II kurs.Qrup A2210 
 

Quyu traektoriyasının operativ idarə edilməsi, qazma 
prosesində çox vacib məsələlərdən biridir. Dəyişən diametrə malik 
olan və öz oxu ətrafında sərbəst dönən mərkəzləşdirmə, üfüqi bir 
quyunun profilini tətbiq edərkən əyilmə qüvvəsi yaratmaqla qazma 
zamanı zenit bucağını idarə etməyə imkan verir. 

Bir quyu qazılarkən balta və quyudibi mühərrik bir-birindən 
fərqli faktorların təsiri altında müəyyən bir istiqamət boyunca 
hərəkət edir. Qazma işlərinin geoloji şərtlərindən asılı olaraq, quyu 
oxunun traektoriyasının səthi və fəza forması vardır. Quyu dibi 
mühərriki olan baltanın 11 traektoriyasını hesablamaq üçün müxtəlif 
vaxtlarda çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin, anizotropik 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, oxun fəzadakı yolunu hesablamaq 
üçün analitik araşdırmalara ehtiyac var.  

Bəzi nəticələr çıxarılıb. Baltanın ox və radial istiqamətləri və 
süxurların qırılma qabiliyyəti eynidirsə, izotrop süxurlarda qazma 
baltaya təsir edən qüvvə istiqamətində baş verir. Əgər balta süxuru 
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radial istiqamətdə qıra bilmirsə, bu halda, izotrop süxurlarda, qazma 
balta oxunun fırlandığı istiqamətdə baş verəcəkdir.Layın zenit bucağı 
və yatım bucağı bərabər olduğu halda, layın qalxma istiqamətində 
qazılmış quyuların azimutu sabit qalır, digər bütün hallarda azimut 
artır. Layın zenit bucağın yataq bucağıdan az olarsa, layın sol və sağ 
yatım istiqamətində qazılan quyuların azimutu azalır, digər hallarda 
və quyunun enmə istiqamətində qazılma – azimut artır.  

Baltaların rasional işləməsi üçün aşınmanın əsas nəzarət 
parametrlərinə (baltaya yük, dövr sayı, mayənin sərf edilməsi) 
təsirini müəyyən etmək üçün testlər aparılmışdır. 

Aparılmış bir sıra tədqiqatlardan sonra məlum oldu ki, 
parametrlərinin göstəriciləri orta olan şəraitdə qazma işləri ən 
rasionaldırlar və qazma alətinin köhnəlməsinə göstərdiyi təsir daha 
azdır.  

Alətlərin aşınmasına əsas vəziyyət parametrlərinin (baltaya 
yüklənmə, dönmələrin sayı, maye sərfi) təsirlərini müəyyən etmək 
üçün laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri istifadə edilmişdir. Alətin 
aşınmasını müəyyən etmək üçün analitik ifadələrdən istifadə olunur.  

Daha dəqiq analitik asılılıqlar, yuyulma mayesinin miqdarının 
quyu təmizləmə və mexaniki qazma sürətinə təsiri nəzərə alınmaqla, 
eksperimental məlumatlardan və mexaniki sürətin azalmasının 
diferensial təzyiqdən asılılığından əldə edilmişdir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Salavatov T.Ş., Şirinov M.M., Səmədov V.N. “Maili və üfiqi quyuların 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 

СКВАЖИНАМИ 
 

Магистрант:                                      Руководитель: 
Аскерли Аскер Казым                           Доц. Аббасова С. В. 
II курс. Группа R2240 
 

Преимуществами использования горизонтальных скважин 
является: значительное увеличение отбора; формирование более 
выгодных условий дренирования; рост производительности 
скважин при присутствии вертикальных трещин; усиление 
рентабельности разработки низкопродуктивных и исчерпанных 
пластов. Ценным преимуществом применения ГС является 
также вероятность группировки в куст большого количества 
скважин, что необходимо при решении экологических проблем.  

Установлено, что трещины в продуктивных пластах 
расположены всегда с установленной закономерностью. 
Следовательно, при вскрытии трещиноватых пластов ствол ГС 
может быть ориентирован по главным направлениям трещин. В 
основном классифицируются на: а) вертикально-трещиноватые; 
б) тонкие нефтяные с газовой шапкой и подошвенной водой; в) 
низкопроницаемые, которые подлежат гидроразрыву или 
другим воздействиям по интенсификации [1, 2]. 

Когда продуктивный пласт сложен прослоями разных 
твердостей, стоит использовать различные профили. Эти 
профиля в отличие от профилей полого-наклонной скважины 
при той же самой проходке в пределах продуктивного пласта, 
при равных условиях позволяют получить значительный дебит. 
Эти схемы стоит использовать при недостатках в кровле и 
подошве пласта активных газоносных, водоносных и 
поглощающих пластов, поскольку возможны выходы ствола за 
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пределы пласта. Горизонтальные скважины очень эффективны 
для разведки и разработки залежей, где нефтеносность 
приурочена к большим и в то же время извилистым 
вертикальным разрушениям, расположение которых неизвестно. 
При этом у таких скважин больше возможности пронизать 
вертикальный разлом, чем у обычной. Также, если мощность 
продуктивного пласта большая, то можно отметить другой 
профиль. В этом профиле стволы должны иметь наибольшую 
длину при углах наклона не менее 50–60˚. В пластах 
значительной мощности более результативным будет 
многоярусная скважина с количеством стволов не более 3–4. 
Многоярусные скважины обладают большой площадью 
контакта с нефтяным пластом большой мощности, в связи, с чем 
в несколько раз увеличивается дебит скважин, что приводит к 
сбережению средств. Среди самых перспективных и 
результативных способов воздействия на продуктивный пласт в 
условиях ГС является интегрированное воздействие по 
принципу технологии SAGD (парогравитационное воздействие). 
При добыче битума и высоковязкой нефти с использованием 
интегрированного тепловолнового воздействия на коллектор 
вероятно получение синергетического эффекта благодаря 
совмещению теплового и волнового воздействий на пласт. 
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YAN QUYU LÜLƏSİNİN QAZILMASININ TEXNİKA VƏ 
TEXNOLOGİYALARI 

 
Magistrant:                                             Elmi rəhbər: 
Amil Kərimov Akif                                prof. Süleymanov E.M 
Ⅱ kurs.qrup A2210 
 

Tarixən qazmaçılar, yan quyu lüləsinin açılması üçün 
yanyönləndiricilərdən və ya sement körpülərindən isdifadə etmişlər. 
Yenilikçi ixitiraların sayəsində qazmaçılas sement körpüsünün 
bütövlüyündən narahat olamdan yanyönəldicidən rahat şəkildə 
isdifadə eddə bilərlər. Qabaqcıl yanyönlədiricilər və freyzerlər 
sayəsində pəncərələrin açılması sərf olunan zaman əhəmiyətli 
dərəcədə azalır.             

 Genişləndirici Frez 
Pəncərə Frezi 
Tıxac 
Kəsilən Vint 
Yönləndirici Klin 
Hidravlik borucuq 
Şarnirli keçirici 
Keçirici 
Lövbər 
Başmaq 
 
                                                                        Şəkil 1. 
Yan quyu lüləsinin qazılmasının əsas hissəsi qyularda qazma 

işləsrinin qəzasız, təhlükəsiz və ətraf mühitin çirkləndirilmədən başa 
çatmasıdır. Yanyönləndiricinin endirilməi azrdıcıllığı aşağıdakı 
kimidir: 

İlk olaraq buruq üzvlərini iş planı ilə tanış etmək, əməyin 
mühavizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək.  
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Endirmək isdədiyimiz frezer, qazma borularının və 
genişləndiicilərinin içinin öncədən şablon olunmalı. Əgər daxilində 
hər hansı  problem olarsa problemi müzakirə etmək 

NQÇİ nin qoyduğu sement körmüsünün yoxlanmaq üçün 
QKAH- ın yığılması 

Sement körpüsünün yoxlanması 
Nasosa xod vermədən, 10-15 ton oxboyu yük ilə 
Nasosa xod verməklə, 5-10 ton oxboyu yük ilə 
Mufta lakator endirilməklə kəmərin muftasının yerinin 

müəyyən etmək  
AKS ölçmə işləri aparmaqla kəmər arxası smenti kontrol 

etmək 
GYRO ölçü işi aparmaq 
QKAH-ın kəmər, AQB və Qazma boruları ardıcıllığı ilə 

yığılaraq endirilməsi və kəmər daxilinin şablonlanması. Hər 100 m 
intervalından bir alətin içi doldurulmalıdır. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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ГИДРОРАЗРЫВ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) в настоящее время 
является наиболее широко используемым методом 
интенсификации, как для эксплуатационных, так и для 
нагнетательных скважин на многих месторождениях нефти и 
газа. Гидравлический разрыв пласта сделал значительный вклад 
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в повышение дебитов нефти и газа. В прошлом, гидравлический 
разрыв пласта не был таким успешным из-за того, что тогда не 
было таких точных расчетов математических моделей в 
нефтегазовой отрасли. Поэтому с развитием новых технологий и 
новых программных обеспечений удаётся более надежно 
определить, возможные реакций скважины на обработку с 
помощью гидравлического разрыва пласта. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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месторождений нефти и газа М.: Недра, 1999. 212 с.  
3. Экономидис М., Олайни Р., Валько П. Унифицированный дизайн 

гидроразрыва пласта. – Алвин, шт. Техас, США, 2002 г. 194 с., Пер. – Углов 
М., 2004 г. 

 
ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕИЗВЛИЧЕНИЯ ПРИ 

НЕСМЕШИВАЮЩИМСЯ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ 
ГАЗОМ. 

 
Магистрант:                                              Руководитель: 
Бабалы Зия Гамлет                             Доц. Мустафаев Абдин 
I курс. Группа R2231 

 
В настоящее время в мировой практике применяется 

третичный метод извлечения нефти из пласта.  Данный метод 
был основан на нагнетании в пласт углеводородных и других 
газов под большим давлением. 

     Все газовые методы с применением СО2 сжатых и 
сжиженный углеводородов газов, азота подразделяются 
смешивающиеся, несмешивающиеся, частичное 
смешивающиеся вытеснение. Мы рассмотрим с вами именно 
несмешивающиеся вытеснение нефти газом. Данный метод 
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хорош тем, что является основным механизмом добычи тяжёлой 
и вязкой нефти в неглубоко залегающих пластах.  

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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БОРЬБА С ПЕСКО-ВОДОПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКЛОННЫХ СКВАЖИН 
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I курс. Группа R2231 
 

В данном докладе рассматриваются причины песко-
водопроявлений в наклонных скважинах и способы их 
устранений. 

Обводнение скважинной продукции, частое 
пескопроявление отложение солей, отложение асфальтено-
парафина в призабойной зоне скважины способствует 
возникновению осложнений. Обводнение скважин в процессе 
эксплуатации считается как ожидаемым, так и естественным 
процессом. Необходимо решать эти проблемы вовремя.  

Пескопроявление в скважинах так же является одной из 
проблем в процессе эксплуатации, которая способствует 
притоку песка вместе с нефтью.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ МОРСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Магистрант:     Руководитель: 
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В настоящее время аварии в морских нефтепроводах 

приводят к значительным финансовым потерям, загрязнению 
окружающей среды и человеческим жертвам. Таким образом, 
периодические проверки целостности и ремонт трубопроводов 
для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов становятся 
все более актуальными. В данном докладе рассматриваются две 
основные концепции.  

Первая - описывает инновационные методы 
неразрушающего контроля, которые используются для 
обнаружения внутренних эксплуатационных повреждений 
морских трубопроводов.  

Вторая концепция касается «традиционных» и 
«нетрадиционных» методов устранения дефектов целостности 
трубопроводов для транспортировки нефти.  

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В 

СКВАЖИНУ 
 
Магистрант:    Руководитель:  
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Алирзаев Самур Шахлар   доцент Богопольский В.О.  
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В данном докладе рассмотрены различные эффективные 
методы борьбы против механических примесей, которые 
снижают износ внутрискважинного оборудования и тем самым 
увеличивают срок эксплуатации скважины. Рассмотрены 
технические способы защиты внутрискважинного 
оборудования. Технические способы предусматривают 
установки фильтра на забое скважины в зависимости от условий 
эксплуатаций. Также рассмотрены различные варианты 
гравийной набивки. 
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MAİLİ QUYULARIN QAZILMASI 
 
Magisrtrant:    Elmi rəhbər:  
Hüseynov Ziya Cəmaləddin  Dos. Bağırov A.Ə 
Ⅱ kurs qrup A2210 
 

Müasir zamanda yataqların işlənməsində geniş yayılmış və 
etibarlı üsullardan biri maili qazmadır, bu üsulun köməyi ilə istismar 
xərcləri azaltmaqla yanaşı, çıxarılan neft və qazın həcminin artması 
imkanı əldə edilir. Maili qazmanın tətbiq sahələri aşağıdakılardır: 

vahid nöqtədən küt (qrup) halında quyuların qaılması; 
əlçatmaz yerlərin qazılması; 
fontan quyularına nəzarət üçün köməkçi quyuların qazılması; 
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yan lülənin qazılması; 
problemli zonalardan kənar keçmək üçün qazma; 
minimal xərc üçün digər quyulara yaxın məsafədə qazma; 
məhsuldar layda üfüqi qazma; 
Maili quyu profilləri qazma zamanı ümumi xərclərin 

azaldılmasında vacib faktorlardan hesab olunur. Bu profillər əsasən 
belə təyin edilir: 

bucağın yığılması və saxlanması; 
bucağın yığılması, saxlanmasl və salınması (S tip); 
bucağın daim yığılması. 

 
Şəkil 1. Quyunun profilləri. 

Bəzi xüsusi tələblər istisna olmaqla, şaquli qazılan quyularda 
istifadə olunan avadanlıq və təchizat, maili quyuların qazılmasında 
da istifadə oluna bilər. Bu xüsusi əlavələrə misal olaraq: Quyu 
dibində idarə oluna bilən ölçü avadanlığı (MWD), maili qazma üçün 
əyilmə alətləri, kəmərin daha çox mərkəzləşdirilməsi və s. göstərmək 
olar.  

    
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN NYUTON OLMAYAN 
YAĞLARIN FAZA KEÇİRİCİLİYİNƏ TƏSİRİ 

 
Magistrant:                                                    Elmi rəhbər:    
Yusifov Məhiş Murtuzəli                              dos.Mansurova.S.İ 
II kurs. qrup A2220 
 

Məlumdur ki, tərkibində asfaltenlər, asfalt qatranlı maddələr, 
parafinlər olan Azərbaycan yataqlarının yağları Nyuton olmayan 
mayelərin xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Laboratoriya tədqiqatları və təcrübələrinin təhlili yağların 
qeyri-Nyuton xüsusiyyətlərinin onların cari və son neft çıxarılmasına 
əhəmiyyətli təsirini göstərdi. Eyni zamanda, Nyuton yağları olmayan 
yataqların inkişafının əhəmiyyətli bir xüsusiyyəti, Nyuton neft 
sahələri ilə müqayisədə onların neft hasilatının 
azalmasıdır.Azərbaycanda çoxlu yataqların işlənmə göstəricilərinin 
statistik təhlilindən göründüyü kimi, qeyri-Nyuton yağlı yataqların 
neft çıxarma əmsalı adi viskoz yağlara nisbətən 2 dəfə azdır. 

Anomal neft yataqlarının neft çıxarma faktorunun artması 
reoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşması əsasında mümkündür: özlülük 
azalması və son dinamik kəsmə gərginliyi. Bu müxtəlif yollarla edilə 
bilər. Ən asan yol səth aktiv maddələrinin yağa daxil edilməsidir. 

Gözənəkli bir mühitdə qarışmayan mayelərin (su və yağ) 
hərəkətinin fiziki təbiəti, çox qarışıq olmayan iki maye üçün 
məsaməli bir mühitin nisbi keçiriciliyinin: anomal təbəqələrin 
qalınlığı möhkəm bir səthdə yağ və su, yağ və su ara səthində səth 
gərginliyi, təmas bucağı, yağ damcılarının birləşmə müddəti, 
damcıların yapışma qüvvəsinin dəyəri və adsorbsiya təbəqəsinin 
mexaniki gücü, tarazlığı qurma vaxtı təmas bucağı, yağ və suyun 
viskozitesinin dəyərləri, təzyiq qradiyenti və məsaməli mühitin 
keçiriciliyi.Suya bir səthi aktiv maddə əlavə edildikdə, səthə yağ 
yapışması ehtimalı azalır və aralarındakı gərginlik və islanma təmas 
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bucağı azaldığından onların ayrılması asanlaşır. Bütün bunlar neftin 
su ilə doymuş zonada daha intensiv dağılmasına səbəb olur. Yağın 
dispersiya mühitindən dağılmış fazaya keçməsi məsaməli mühitin su 
doyma dərəcəsinin aşağı dəyərlərində baş verir. Ümumi faz 
keçiriciliyi artır, yerdəyişmə sürəti artır, gözenek boşluğunda suyun 
yağa nisbətən azalması azalır. 

 
DƏNİZ NEFT YATAQLARINDA İSTİSMAR QUYULARININ 

HİDRODİNAMİK TƏDQİQİ 
 

Magistrant:                                                     Elmi rəhbər:    
Nəsirov Vasif Məqsəd    dos.Mansurova.S.İ 
II kurs. qrup A2220 

 
Aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, 

bəzi yataqlarda istifadəyə yararlı quyuları dayandırmadan lay 
təzyiqinin təyininin yeganə üsulu - seçmə yolu ilə aparılmış 
tədqiqatların nəticələrindən istifadə etməkdir. 

Fərdi debit ölçmələrinin mümkün olduğu quyularda bu üsulun 
tətbiqi məhduddur. Lakin bəzi yataqlarda fərdi axın xəttinin 
olmamasından dolayı fərdi debiti (axın sürəti) ölçülməyən bir neçə 
quyular vardır. Bundan başqa, yüksək debit (axın sürəti) ilə və layda 
sərbəst qaz iştirakı ilə işləyən quyularda dolma (quyuya axma) 
tədqiqatları aparılmamışdır. Bu quyularda indikator əyrilərinə əsasən 
güman edilir ki, məhsuldarlıq əmsalını debitin depressiyaya nisbəti 
kimi təyin etmək olmaz. Hər iki halda indikator əyrisinə əsasən lay 
təzyiqinin tapılma üsulunun tətbiqi mümkün deyil. Buna görə də 
təklif edilir ki, azaldılmış dayandırılma üsulundan istifadə olunsun, 
nəticədə adi quyular azalacaq və neft hasilatı artacaq. 

Nəzərdən keçirilən üsul quyudibi təzyiqinin bərpa əyrisinin lay 
təzyiqinin qiymətinə qədər ekstrapolyasiyasına əsaslanır. Əgər 
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yataqlarda quyular fontan kompressor üsulları ilə istismar edilirsə, 
onda lay təzyiqləri dərinlik manometrləri ilə ölçülür. Bundan sonra 
quyu dayandırılır və quyudibi təzyiqinin bərpa əyrisi çəkilir. 

Koordinatlar (lg𝜏, P) yenidən quruldu, burada τ-zaman, P-
quyudibi təzyiqi, bərpa əyrisində ekstrapolyasiya edilmiş düz bir xətt 
hissəsi var. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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ABŞERON MAGİSTRAL QAZ KƏMƏRLƏRİNIN İSTİSMARI 
ZAMANI YARANAN MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN TƏDQİQİ 

 
Magistrant:                                        Elmi rəhbər:    
İsmayılov Təbriz Rəfayıl    dos. Ələsgərov G. Ə. 
II Kurs, Qrup: A2110 

 
 Magistrantal qaz kəmərlərində baş verən mürəkkəbləşmələrin 

yaranması zamanı tez tez baş verən proseslərdən biridə kəmərlərdə 
qaz hidratlarının əmələ gəlməsidir. Qaz kəmərində hidrat əmələ 
gəlmənin əsas səbəbi,kəmərin müəyyən hissəsində təzyiqin kəsgin 
düşməsi səbəb olur.Belə olan halda temperatur da kəskin dəyişir.Bu 
zaman boruda nəql olunan qazın tərkibindəki nəmlik (su hissəcikləri) 
donmaga başlayır və borunun en kəsik sahəsi buzla örtülərək qazı 
nəqlini məhdudlaşdırır.    Bu mürəkkəbləşmənin aradan qaldırılması 
üçün mən təklif edirəm:  Magistrantal boru kəmərlərində hidratın 
yarada biləcəyi mürəkkəbləşmələrin olduğu hissələrdə temperaturun 
səviyyəsini qaldırmaq, qazın nəmliyini təmizləmək üçün separator 
kimi qurğuları tədbiq etmək, kollektor sistemindən istifadə etməklə 
təzyiqin tədricən pilləli şəkildə azaltmaqla mürəkkəbləşmələri aradan 
qaldırmaq mümkündür. Sadaladığımız fiziki üsullardan əlavə 
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kimyəvi üsullardan istifadə etməklədə hidrat tıxacının qarşısını 
almaq da məqsədə uyğundur. Bu kimi kimyəvi üsul zamanı 
reagentlərdən istifadə edilməlidir. Bu reagentlərə ingihibitorlar, 
müxtəlif tərkibli üzvi spirtlər aiddir.  

 Abşeron Magistrantal qaz kəmərlərində yüksək təzyiqdən 
aşağı təzyiqə keçid zamanı istifadə olunan avadanlıqlarda və  
tənzimləyicilərdə hidrad əmələ gəlir, bu prosesin qarşısını almaq 
üçün temperaturun qaldırılması ilə (isti sudan istifadə edərək) tıxac 
ləğv olunur. Tövsiyyə olunur ki, pilləli  kollektor üsulundan istifadə 
edilsin. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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GEOFİZİKİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNDƏ NANOTEXNOLOGİYA 
 
Magistrant                                                      Elmi rəhbər:     
Əlizadə Elnur Faiq oğlu                            dos. Adıgözəlova M.B 
II kurs, qrup A2130 
 

Quyuların Geofiziki Tədqiqat (QGT) üsulları quyu 
kəşilişlərinin öyrənilməsi, mövcud mineralların tədqiqi və sənaye 
qiymətləndirilməsi, neft-qaz yataqlarının işlənməsinə nəzarət, 
quyuların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və digər bu kimi 
tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə aparılır. QGT üsullarına 
elektrik, radioaktiv, akustik, maqnetik, termal və digər bu kimi 
üsullar daxildir. Qazılan quyularda geoloji tədqiqat işlərinin 
aparılması neftli-qazlı horizontların təyinində mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu işlərin həyata keçirilməsində əldə olunan geoloji 
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məlumatların sistemləşdirilərək intepretasiyası vacib hesab olunur. 
Lakin bir sıra hallarda, xüsusilə mürəkkəb geoloji kəsilişlərdə bu 
tədqiqatların aparılması çətinləşir. Çətinliklərin bir qismi qazma 
məhlullarının struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xassələri ilə 
bağlıdır. Çoxsaylı araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 
bu xassələrin idarə olunması geofiziki tədqiqatların aparılmasına 
əsaslı şəkildə təsir göstərir. Bu hal qazma məhlullarının 
karbohidrogen mənşəli növündə daha çox müşahidə olunmuşdur. Bu 
nöqtəyi-nəzərdən quyularda geofiziki tədqiqat işlərinin müfəssəl 
aparılmasında nanotexnologiyanın rolu böyükdür. Bunu həyata 
keçirmək üçün isə nanotexnologiyanın tətbiqi zamanı müşahidə 
olunan nanomühitin öyrənilməsi və tədqiqi mühümdür. [2] 

Qazma təcrübəsində istifadə olunan karbohidrogenli qazma 
məhlulları əsas tədqiqat obyekti kimi öyrənilir və bu zaman həmin 
qazma məhlullarının geofiziki tədqiqatların aparılmasını əlverişli 
edən fiziki xüsusiyyətləri araşdırılır. Tədqiqat zamanı fərqli 
keyfiyyət və kəmiyyətə malik qazma məhlulunun Volt-Amper 
xarakteristkaları metal nanohissəciklərlə nanolaşdırdıqdan sonra 
tədqiq olunmalıdır.  

Müqavimətin minimal həddə çatdırılması və elektrikkeçirmə 
qabiliyyətinin yaxşılaşması ilə tədqiqat işlərinin tələb olunan 
standartlar çərçivəsində həyata keçirilməsi təmin edilir. Bunun üçün  
əvvəlcə quyuda dövran edən qazma məhluluna nanohissəciklər daxil 
edilməli və daha sonra  geofiziki işlər tətbiq olunmalıdır. [3] 

Nanohissəciklərin köməyi ilə karbohidrogenli mənşəli qazma 
məhlullarının elektrik keçiriciliyinin tədqiqi və idarə olunması su 
əsaslı qazma məhlullarının karbohidrogen mənşəli məhlullara 
nisbətdə daha yüksək elektrik keçiricikli olması ilə əlaqədardır. 
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Yüksək elektrik keçiriciliyinə malik, nanosistemli və eləcə də 
kiçik müqavimətli qazma məhlulunun bütün bu tədqiqatın 
aparılmasında xüsusi rolu vardır. 

1082 saylı  quyuda hazırlanmış nanosistemlər tətbiq edilərək 
mədən-geofiziki tədqiqat işləri müvəffəqiyyətlə aparılmışdır. 

 Bu quyuda karbohidrogen mənşəli “Nanoneft”, 
“Nanaoqudron”, “Nanobitum” və “Nanomay” sitemlərindən, eyni 
zamanda SƏQM istifadə edilmişdir.  

Metal nanohissəciklərlə maşın atqı yağının 
nanolaşdırılmasından stabil nanosistemin  yaradılması  İQ spektrlər 
ilə təsdiqlənmişdir. Bu sistemin yaranması ilə keçiriliciliyin 
yüksəlməsi müşahidə olunur. 

Bununla yanaşı nanohissəcik sistemdə “Nano-May” sisteminin 
termoqravimetrik analizinin nəticələri 180 °C tempratura qədər 
dayanıqlıq göstərir.  

Qazmada işlənilmiş müxtəlif nanosistemlərin tətbiq edilməsi 
ilə qazma məhlullarında “erkən turbulentlik”, “uzunömürlülük”, 
“yaddaş” müəyyən edilərək uğurlu nəticə əldə olunmuşdur. 

Karbohidrogen əsaslı qazma məhluluna metal 
nanohissəciklərin təsirinin tədqiqi qeyd olunan problemin 
aktuallığından irəli gəlmişdir.  

Nanohissəcikli və  nanohissəcik olmayan mühitdə 
karbohidrogenli qazma məhlulunun elektrik keçirmə qabiliyyətinin 
tədqiq edilməsi tədqiqatın məqsədlərindən biri olmuşdur.  

Həm karbohidrogen, həm də su əsaslı qazma məhlullarının  
müqavimətlərinin dəyişməsi həmin mıhlullara metal nanohissəciklər 
əlavə edilmədən  və əlavə edildikdən sonra  müəyyən olunması şəkil 
1-də öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqatlar 45.6°C temperaturda aparılmışdır.  
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Qazma məhlulları

Karbohidrogen əsaslı qazma məhlulunun elektrikkeçirmə 
qabiliyyəti zəif, müqaviməti böyük olsa da su əsaslı qazma 
məhlulunun  elektrikkeçirmə qabiliyyəti yüksək və müqaviməti isə  
kiçikdir. [1] 

Şəkil 1-dən də göründüyü kimi çox az qatılıqlı metal 
nanohissəciyin əlavə olunması ilə müqavimət 14%-ə qədər azalmış, 
elektrikkeçirmə qabiliyyəti isə nəzərəçarpacaq dərəcədə 
yaxşılaşmışdır.  

 

Şəkil 1. Qazma məhlullarının  müqavimətlərinin dəyişməsi 
qrafiki 

 
1. Su əsaslı qazma məhlulu (SƏQM) 
2. Su əsaslı nano qazma məhlulu (SƏNQM) 
3. Karbohidrogen əsaslı qazma məhlulu (KƏQM) 
4. Karbohidrogen əsaslı nano qazma məhlulu (KƏNQM) 
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Nanohissəciklərin tətbiqi ilə maye axınının tərkibini, dağ 
süxurlarının həqiqi elektrik müqavimətini dəqiq məyyən etməklə 
yanaşı uzun illər istismar olan yataqlarda qazlı-neftli layların 
müəyyən olunmasını, həm quyu lüləsi boyunca geofiziki 
məlumatların dolğunluğunu, həm də ölçmə proseslərində dəqiqliyin 
yüksəlməsilə  xəta faizlərinin azalmasını və geofiziki tədqiqatların 
səmərəliliyinin artmasını əldə etmək mümkündür.  

Qeyd edilən yanaşma məhlulun xassələrinə mənfi təsir 
etmədiyi üçün geofiziki ölçmələri daha dəqiq aparmaq mümkündür. 
[4] 
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THE MOVEMENT OF GAS-LIQUID MIXTURES IN DEEP 

PUMPING WELLS 
 

Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Miriyev Orxan Xudayar   dos. Mansurova S.İ. 
II kurs. qrup A2240 
 

Considering the general case in an operating deep pumping 
well, three zones affecting the pump work can be distinguished. As a 
rule, movement of three-phase mixtures (water, oil, gas) is observed 
in the first zone. Moreover, both water and oil can serve as a 
dispersion medium, i.e. this zone can be a column of both water and 
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oil where droplets of oil or water with gas bubbles move. Typically, 
the dispersion medium is water. Even in a waterless well in the first 
zone, there may be a column of water that has fallen to the bottom as 
a result of flushing the well with water or "choking" it before 
carrying out underground repairs.  

Oil is a rather rare dispersion medium in the first zone. This is 
confirmed by the results of numerous laboratory studies. The 
removal of water droplets, which have a higher density than oil, can 
be carried out only at low percentages of water encroachment in the 
well production, high oil flow rates in the casing, or due to the 
flotation of water droplets with gas bubbles released in them.  

Most often, a two-phase mixture (water and oil, or oil and gas) 
or a homogeneous liquid moves along the casing string in the 
interval of the first zone. Based on the analysis of the conducted field 
studies, it was concluded that the second zone, as a rule, is 
represented by a two-phase mixture (gas and oil).  Extremely rare 
zone is represented by a homogeneous liquid or a stable emulsion 
(water + oil) with gas bubbles floating in it.  

The third zone is located in the tubing from the pump outlet to 
the wellhead. It has a lot in common with the first zone. The 
difference is only in the rates of the mixture movement, and before 
evaluating the influence of each of these three zones on the operation 
of the pump, it is necessary to determine the density of the mixture. 
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QAZMA MƏHLULUNUN DÖVRANI ZAMANI MAYENİN 
UDULMASININ QARŞISINI ALAN  MATERİALLARIN 

İSTİFADƏSİNİN ANALİZİ 
 

Magistrantant:                                               Elmi rəhbər:   
Abasov Niyaz Niyaz oğlu                        dos. İbrahimov R.S.  
Ⅱ kurs, A2210-cu qrup 

 
Qazma prosesi zamanı müxtəlif zamanlarda müxtəlif 

mürəkkəbləşmələr baş verə bilir. Bu mürəkkəbləşmələrdən biri də 
qazma məhlulunun udulmasıdır. Qazma zamanı itirilmiş dövran, 
zaman itkisi və qazma məhlulunun itkisi şəklində ağır maliyyə 
xərclərinə səbəb ola biləcək ciddi bir problem olmuşdur. Ağır 
hallarda, ciddi ekoloji təhlükələr nəticəsində quyunun sıradan 
çıxmasına da səbəb ola bilər. Qazma məhlulunun udulması zamanı 
məhlul dövriyyəsinin kəsilməsi, temperatur və təzyiq balansının 
pozulması, uçulma yaranan zonadan yuxarı hissədə neft,qaz,su 
təzahürlərinin yaranması kimi digər problemlər də yarana bilər. 
Qazma məhlulunun udulmasının bir çox səbəbləri ola bilər: lay 
təzyiqinin az olması, geoloji proseslər zamanı yaranan çatlar ,qazma 
məhlulunun təzyiqinin daha artıq olması nəticəsində təzyiqlər 
balansının pozulması və s. 

Bu tip mürəkkəbləşmənin aradan qaldırılması üçün bəzi 
metodlar vardır. Onlardan biri də udulmanın qarşısını almaq üçün  
lazım olan materialdan (LCM) biz istifadə etmişik. LCM 
hissəciklərinin bir çox növləri vardır və bu materialların seçilməsi 
onların ölçüsündən, deformasiya qabiliyyətindən, formasından, 
təzyiq gücündən, elastikliyindən asılı olaraq dəyişir. Bu materiallar 
qazma məhluluna əlavə edilərək quyuya vurulur və udulma olan 
zonanı bağlamaq üçün istifadə olunur. 
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LCM hissəcikləri yumşaq dənəciklər, həll olunmayan duzlar və 
ya fibroz ola bilər. Misal olaraq, fibroz nisbətən kiçik sərtliyə 
malikdir və udulan hissədə qarışma xüsusiyyətinə malikdir. 

Dənəciklər: Bunlar müxtəlif sərtlik, möhkəmlik və ölçüdə olan 
hissəcikli materiallardır. Kalsium karbonat, G-Seal and NutPlug 
bunlara missal ola bilər. G-Seal daha çox qrafit materiallardan 
hazırlanır, NutPlug isə qoz qabıqlarının incə, orta, iri formalı 
hissəcikləridir. Bəzən daha effektiv olması üçün dənəciklər, fibroz və 
qabıqlar biryerdə hazırlanaraq qazma məhluluna vurulur. Bundan 
başqa Safe-Carb, Bara-Carb adlı LCM materiallarının müxtəlif 
növlərindən də istifadə olunur. 

Bəzi hallarda sadalanan LCM hissəciklərinin bir çoxu tam 
olaraq effektiv olmur. Bunun üçün son zamanlarda genişlənə bilən 
Smart LCM hissəciklərindən də istifadə olunur. Bu Smart LCM 
hissəciklər layın təbii temperaturu ilə aktivləşən polimerlərdən 
hazırlanır və məsamələrə zərər vermədən yarıqları effektiv şəkildə 
bağlama qabiliyyətinə malik olur. 
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За последние годы в газовой отрасли произошли 

существенные изменения: цены упали вдвое при 
продолжающемся росте добычи. Тем не менее, успех 
использования альтернативных источников энергии не повлиял 
на заметный рост поставок природного газа. 

В настоящее время природный газ является самым 
употребляемым источником энергии. 

Например в январе 2021 г. было добыто 17 млн 469 тыс. т 
нефти, на 4,9% меньше чем в 2020 г; 17 071 млн м3 газа, на 9,5% 
больше, чем в 2020 году. По трубопроводу Баку-Тбилиси-
Эрзурум было прокачено 49% газа что больше чем в январе – 
июне 2020 г. 

По прогнозам экспертов,  потребление природного газа к 
2025 году вырастет практически на 70%, с 95 триллионов 
кубических футов до 156 триллионов кубометров. В недалеком 
будущем Азербайджан собирается нарастить энергетический 
потенциал. 

Месторождение Шах Дениз-2 позволит увеличить общую 
добычу до 68 млн м3/сутки. 

Поэтому электроэнергетический сектор составляет почти 
половину от общего прироста мирового спроса на природный 
газ. Ожидается, что наибольший рост спроса на природный газ 
произойдет среди стран с развивающейся экономикой. 

При транспортировке газа на удаленные рынки создаются 
серьезные проблемы из за его газообразного статуса. Другими 
словами, отсутствие связи между удаленными и морскими 
газовыми резервуарами и рынками препятствовало полному 
развитию рынка.  
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Транспортировка газа в сжиженном виде в качестве 
альтернативы трубопровода началась ещё в 1960-х годах в 
основном из-за его спроса на этот вид энергии в странах, 
удаленных от источников снабжения. Благодаря 600-кратному 
сокращению объемов сжижения стало экономически выгодно 
отгружать природный газ с использованием специальных 
танкеров для перевозки сжиженного газа. В таких случаях 
трубопроводы были либо технологически невозможны, либо 
экономически непривлекательны. Внедрение СПГ в качестве 
новой альтернативы значительно способствовало развитию 
мировой торговли природным газом.  
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Qaz-kondensat yataqlarında digər yataqlara nisbətən məhsul 

daha dərinlikdə yerləşir, yüksək təzyiq və tempratura malik olur, 
qaz-kondensat birfazalı və ikifazalı ola bilir, əsas tərkibi metan 
olmasına baxmayaraq, digər karbohidrogenlər də ola bilir.  
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Qaz-kondensat qaz fazasında olması üçün lay tempraturunda 
kondensatın düşmə təzyiqi lay təzyiqinə bərabər olmalıdır. 
Kondensatın düşmə təzyiqi lay təzyiqinə bərabər olduqda məhsul 
doymuş halda olacaqdır.   

Qaz-kondensat yataqları qazı yenidən laya vurmaqla lay 
təzyiqinin saxlanılması, lay təzyiqinin saxlanılmaması, laya su 
vurmaqla lay təzyiqinin saxlanılması üsulları ilə işlənə və istismar 
edilə bilər. Yataqdan çox qaz-kondensat almaq üçün təzyiqin 
saxlanılması ilə işlənilməsi üsulu daha səmərəlidir. Təzyiqi eyni 
vəziyyətdə saxlamaq üçün laya vurulan su işçi agent kimi yaxşı 
yuyuculuq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu su lay ehtiyyatı və 
enerjisindən tam istifadəyə imkan verəcəkdir. Laya su vurmaq üçün 
qazılan injektor quyularının sayı çox olmamalıdır.Layda təzyiq 
düşməsini sabit saxlamaqla kondensat itkisini tamamilə qarşısını 
almaq olmur. Bunun  səbəbləri laya vurulan qazın və ya suyun həcmi 
laydan çıxarılan qazın həcminə bərabər olmur,sıxışdırma prosesi laya 
bütövlükdə təsir etmir,tam şəkildə sıxışdırmaq olmur.Çünki yağlı 
qaz məsamələrdən tamam sıxışdırıla bilmir. 

İsitismarın əsasını yağlı qazı yataqdan çıxarmaq,emal edib 
təmizləyib yenidən quru qaz şəklində laya vurmaqdır.Daha çox 
kondensat almaq üçün laydakı təzyiq ən yuxarı kondensləşmə 
təzyiqinə bərabər olmalıdı. 
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ВНУТРИПЛАСТОВОЕ ГОРЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ В ПЛАСТАХ С 
ТЯЖЁЛОЙ НЕФТЬЮ И БИТУМОМ 
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Аннотация: Аномальные нефти – так называемые тяжелые 
нефти и битумы - имеют значительную долю в общих мировых 
запасах нефти. В данной работе рассматривается метод 
внутрипластового горения с целью повышения нефтеотдачи в 
пластах с высоковязкой нефтью. 

Ключевые слова: тяжёлая нефть, внутрипластовое горение, 
битум, высоковязкая нефть. 

Экономическое развитие и резкий рост населения 
являются первостепенными причинами постоянного роста 
мирового спроса на энергию. Вследствие активной добычи 
лёгкой нефти в течение длительного периода, её запасы 
значительно уменьшились. В последние десятилетия 
зафиксировано резкое снижение доступности нефтяных 
ресурсов и рост стоимости углеводородной продукции. 

В настоящее время нефтяные компании проявляют 
активный интерес к тяжёлым и битумным нефтям, как к 
альтернативному источнику энергоснабжения.  

Такие нефти обычно состоят из вязких и высоковязких 
углеводородов, таким образом их добыча и переработка 
требуют дополнительных усилий. 

Одним из наиболее известных и перспективных методов 
увеличения нефтеотдачи в пластах с высоковязкой нефтью и 
битумом является высокотемпературное внутрипластовое 
горение. 

Метод основан на искусственном образовании в 
нефтеносном пласте области сгорания флюидов, в результате 
чего выделяются значительные объёмы тепла. С целью создания 
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такой области (очага) осуществляется зажигание нефтеносной 
породы в призабойной части нагнетальной скважины. 
Следующим этапом является извлечение оборудования для 
поджига, с последующим нагнетанием в скважину воздуха или 
кислорода, для усиления эффекта горения.  

По результатам различных экспериментов, проведенных 
на промыслах, внутрипластовое горение приводит к сжиганию 
16-17% запасов нефти в пласте. Как правило, сгоранию 
подлежат тяжёлые и менее значимые составляющие нефти. 
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Boru kəmərləri yer altı, yer üstü və habelə, müxtəlif çayların 
altından, hündür dağ silsilələri və dərələrdən, avtomobil  və dəmir 
yollarından eləcə də dəniz və okeanların altı ilə çəkilə bilər. 
Kəmərlərin layihələndirilməsi müxtəlif təbii-coğrafi və iqdisadi 
amillərdən aslıdır. Boru kəmərlərinin dünyada şəbəkəsi istehsalçı və 
istehlakçı arasındakı məsafəyə görə seçilir. Elə bu iki subyekt 
arasında olan məsafədə boru kəmərinin keçəcəyi məkanların relyefi, 
yaşayış məntəqlərinin yerləşməsi, mövcud infrastuktr layihələri və 
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ən əsası məkanın ekoloji vəziyyəti və dayanıqlığı nəzərə alınmaqla 
kəmərlərin layihələndirilmə sxemi seçilir.  

Kəmərlərdə nəql edilən məhsullar ətraf mühitin 
təhlükəsizliyinə risk yaradır. Kəməri çəkərkən onun keçdiyi yerlərin 
hər hansı bir səbəbdən kəmərin bütövlüyünün pozulmasına səbəb 
olmayacağı riski az olan yerləri seçmək lazımdır. Dağ silsiləsində 
kəmər çəkərkən yer elə təyin edilməlidir ki 8-10 dərəcə meyillikdən 
yuxarı hissələr olmasın. Bu halda kəmərin dayanıqlığı və iş rejimi 
təmin edilmiş olacaq və ekoloji məsuliyyət qorunmuş olacaq. 
Həmçinin, nəzərə almaq lazımdır ki, boru kəməri çəkilən sahələrdə 
sürüşmə meyli olmasın. 18 dərəcədən böyük yamaclarda yamacın 
çəpliyini kəsmə işləri aparmaqla azaltmaq olar. 

 Sualtı hissələrdən kəməri keçirdikdə kəmərin oxunu çayın 
axınına perpendikuliyar qəbul etməli, qruntlu qayalar olmayan və 
yuyulma dövrü az olan yerlərdən keçirmək məqsədəuyğundur.  

Dəmiryolu və Magistrantal yollardan boru kəmərlərini 
keçirdikdə texnoloji şərt və normalara əməl etmək lazımdır.  
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Quyuların iş rejiminin diaqnozlaşdırılması və optimal 
parametrlərinin təyin edilməsi istismar prosesinin səmərəliliyini 
artıran faktorlardan biridir. Adətən, bu problemi quyuların tədqiqi 
əsasında həll edirlər. Tədqiqatlar zamanı quyular bağlanır və bunu 
nəticəsi olaraq hasilatda itkilər baş verir. Onu  nəzərə almaq lazımdır 
ki, mədən şəraitində quyuların istismarının saxlanılması məqsədə 
uyğun deyil (qum və sulaşmış quyular). Bu məsələni müasir riyazi-
statik üsulların köməyilə - quyuların normal işinin texnoloji 
göstəricilərinin  təhlili əsasında həll etmək olar. İşdə Çıraq yatağının 
quyularının quyudibi və quyuağzı təzyiq rəqslərinin təhlili 
aparılmışdır. 

Bu işdə spektral sıxlıq (power spectral density), wavelet təhlili 
(wavelet analysis) və sinuslar üsullarının  (sum of sines) tətbiqi 
əsasında müxtəlif faktorların quyuların rəqslərinə təsiri 
öyrənilmişdir. 

Hər bir ay üçün spektral təhlildən alınmış nəticələrin Cini 
əmsalı, Theil kriteriyası və entropiyası hesablanmışdır. Wavelet 
təhlilindən alınmış nəticələrin cini əmsalı, sinuslar üsulundan 
hesablanmış nəticələrin isə xətası hesablanmışdır.  
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Qrup:  II kurs, qrup A 2240 
 

Bildiyimiz kimi neft yataqlarını istismar edərkən müxtəlif 
rejimlərlə rastlaşırıq. Belə rejimlərdən biri həll olmuş rejim və  qaz 
basqısı rejimidir. Bu proseslərdə iki faza və iki komponent məsaməli 
mühitdə hərəkət edəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, iki fazlı hərəkət 
kimi neftin və qazın hərəkətini və iki komponentli hərəkət kimi 
suyun və neftin hərəkətinə baxmaq olar. Bu süzülmə zamanı 
fazaların bir – birinə təsiri özünü göstərir.   

Deməli bir fazlı sistemlərdən fərqli olaraq iki fazlı sistemlərdə 
faza anlayışı hesabata daxil edilir. Darsi düsturundan istifadə edərkən 
hərəkəti hər iki faza və ya komponent üçün ifadə edərkən faza və ya 
komponent anlayışından istifadə etmək məqəsədə uyğundur. Bəzi 
hallarda nisbi faza keçiriciliyi  anlayışından da istifadə olunur. 

Baxılan işdə süxur məsaməsindən asılı olaraq nisbi faza 
keçiriciliyi asılılıqlarının analizi verilmişdir. Belə ki, müxtəlif 
məsaməli mühitlər üçün nisbi faza keçiriciliklərinin dəyişilməsi həm 
süzülmə prosesinə təsir edir, həm də hasilatın dəyişilməsinə təsir 
edir.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, mayenin reoloji xassələrinin 
dəyişilməsi də nisbi fazaların dəyişilməsinə təsir edir. Bir çox 
ədəbiyyatda göstərilən faza keçiricilikləri nisbi faza keçiriciliyinin  
ümumi keçiriciliyin hasili kimi də ifadə olunur. Belə ki, mayenin 
özlülüyündən, sıxlığından asılı olaraq nisbi faza keçiricilinin  doyma 
dərəcəsindən asılılığı dəyişir. Bunu nəzərə almaqla süzülmə prosesi 
dəyişir və buna uyğun olaraq bir çox göstəricilər qiymətcə dəyişirlər. 
Belə göstəricilərə misal, orta süzülmə sürətini, həcmi və kütlə sərfini, 
lay boyu təzyiqin paylanmasını göstərmək olar. Son dövrlərdə 
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu zaman fiziki proseslərin 
dəyişilməsi hesabata yeni göstəricinin əlavə olunmasını tələb edir.  
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Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bir çox hallarda fazaların 
hərəkəti zamanı nisbi sürət anlayışı yaranır. Nisbi sürət yaranması 
praktikada qazın və ya lay suyunun quyuya doğru axmasına səbəb 
olur. Bu quyu məhsulunun qazılmasına və ya sulaşmasına səbəb 
olur.   

 
BULLA DƏNİZ YATAĞINDA 2A SAYLI QAZ YIĞIM 

MƏNTƏQƏSİNİN (QYM) XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Tağızadə Ülfət Rüfət oğlu    dos.S.F.Əhmədov   
II kurs. qrup A2120 

Azərbaycan Respublikasının neft şirkəti olan SOCAR-ın 
“Neftqaztikinti” Tresti və “Azneft” istehsalat birliyinin birgə ortaq 
layihəsi əsasında ‘’Bulla-dəniz’’ yatağında Qazyığma məntəqəsi 
tikildi və bu 2A saylı adlandırıldı. Bu Qazyığma məntəqəsinin əsas 
məqsədi yataqdan alınan karbohidrogenlərin bir yerə yığılaraq sahilə 
nəql edilməsidir. 2A saylı Qazyığma məntəqəsi ayrı bir özül 
üzərində inşa edilmişdir [1,2].  

‘’Bulla-dəniz’’ yatağı 1973 -cü ildə kəşf edilmiş və 1975 -ci 
ildə istismara verilmişdir. Yataq N.Nərimanovun Neft və 
Qazçıxarma İdarəsinin balansındadır. 

Özülün sahəsi 1900 m2 təşkil edir.Bu özül dənizin 21 metr 
dərinliyində quraşdırılıb və aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

Istehsalat 
Qaz və atqı qurğuları 
Məişət obyekti 
Özül bu hissələrdən ibarətdir: 6 ədəd dayaq bloku, 4 ədəd 

aralıq seksiya, 2 ədəd piyada körpüsü, 7 ədəd minik və yanalma 
meydançaları, 36 ədəd svay, bu svayların bir-birinə bərkidilməsi 
üçün su üzəri bağlantılar quraşdırılıb. 
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“Bulla-dəniz” yatağından hasil olunan qazın QYM-lərdə 
toplanaraq buradan müxtəlif inch-li borular vasitəsilə sualtı boru 
kəmərləri ilə sahilyanı zonaya nəql edilir. Dənizdən sahilə qədər olan 
məsafə 22.174 km uzunluğundadır. Bu özülün sahilə 1350 tona 
yaxın neft 7 milyon m3-a yaxın qaz və kondensatın ötürülməsi 
hədəflənib. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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MÜRƏKKƏB TƏBİİ ŞƏRAİTDƏ EKOLOJİ MƏSULİYYƏTİ 
QORUMAQLA BORU KƏMƏRLƏRİNİN ÇƏKİLMƏSİ 

 
Magistrant:        Elmi rəhbər: 
Tağızadə Kamran Ceyhun    dos.G.İ.İmanova  
II kurs. qrup A2110  
 

Boru kəmərləri yer altı, yer üstü və habelə, müxtəlif çayların 
altından, hündür dağ silsilələri və dərələrdən, avtomobil  və dəmir 
yollarından eləcə də dəniz və okeanların altından çəkmək lazım gəlir. 
Belə bir şəraitdə kəmərlərin layihələndirilməsində problemlər ortaya 
çıxır. İstər mürəkkəb geoloji şərait, istərsə də bu problemlərdən çıxış 
yolları axtarmağa sövq edir [1,2].  

Problemin qoyuluşu: Mürəkkəb geoloji şəraitlərdə boru 
kəmərlərinin çəkilməsi zamanı yaranan çətinliklər.Bu çətinliklərin 
həlli və nəticə. 

Kəmərlərdə nəql edilən məhsullar ətraf mühitin 
təhlükəsizliyinə risk yaradır. Dağ silsiləsində kəmər çəkərkən yer elə 
təyin edilməlidir ki 8-10 dərəcə meyillikdən yuxarı hissələr olmasın. 
Bu halda kəmərin dayanıqlığı və iş rejimi təmin edilmiş olacaq və 
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ekoloji məsuliyyət qorunmuş olacaq. Həmçinin, nəzərə almaq 
lazımdır ki, boru kəməri çəkilən sahələrdə sürüşmə meyli olmasın. 
18 dərəcədən böyük yamaclarda yamacın çəpliyini kəsmə işləri 
aparmaqla azaltmaq olar. 

Hesab edirəm ki , yeni PDC nəsil baltalarla dağ silsilələrində 
maili qazma ilə və “CWD” texnologiyası ilə problemin müasir 
həllini tapmış olarıq. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI  
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“KİMYA TEXNOLOGİYA” BÖLMƏSİ 
 

YANAR ŞİSTLƏRİN TERMİKİ PARÇALANMASI 
PROSESİNƏ TEMPERATURUN TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 
Magistrant                                                  Elmi rəhbər 
Məmmədova Elmira İmaməddin          Professor Ə.A.Həsənov 
II kurs A3330 
 

Tədqiqat işi yanar şistlərin termiki emalı prosesinə temperaturun 
təsirinin öyrənilməsindən ibarətdir. Mövcud termiki parçalanma 
proseslərində olduğu kimi, yanar şistlərin də emalı prosesinə də təsir 
edən əsas parametrlərdən biri temperaturdur. Temperaturun təsirinin 
öyrənilməsi aşağıdakı kimi aparılır. Yanar şist nümunəsini 
laboratoriya dəyirmanında 0,1 mm ölçüdə doğrayıb 105°C 
temperaturda qurutduqdan sonra daxili diametri 50 mm, hündürlüyü 
1200 mm olan reaktora yerləşdirilir.  

Reaksiya zonasında temperatur 300-650°C saxlanılaraq proses 
azotun iştirakı ilə aparılmışdır.  

Prosesin optimal temperaturu 430-450°C dir. 430°C dən aşağı 
temperaturda reaksiya məhsullarının çıxımı az olur. 450°C- dən 
yuxarı isə bərk qalıqda karbonun yığılması prosesi baş verir ki, bu da 
arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır. Alınan məhsulların analizi 
kapilyar qaz xromotqarafı vasitəsilə həyata keçirilmişdir.  
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5. Physichochemical Properties of fuel shales.;  M.Yu.Nazarenko, 
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EFFECTS OF BENTONITE-BASED SEED COATINGS ON 
SEED QUALITY, GERMINATION, AND EMERGENCY 

GROWTH 
 
Bachelor:    Supervisors: 

Ashumova Leyla Eldar 3th   R.F. Khankishiyeva,  
year, group 314.19 E   Research fellow, 
     SRI GPOGC 
   N.A.Guliyeva, Ph.D. ASOIU,  
   Department of Technology of  
   Organic Substances and High  
   Molecular Compounds 

 
One method for improving seed sowing quality is to cover them 

with a coating. This method is most effective for small and 
irregularly shaped seeds [1]. 

We explored the use of bentonite as a seed coating material for 
red clover (Trifolium Pratense L.) seeds and the influence on plant 
seed germination in this study. For this purpose, the physiological 
parameters of the seeds were analyzed before and after pelleting. 

For pelleting process, 10g of clean and graded seed samples 
were taken. The binder solution (PVA) was filled in a hand sprayer 
and sprayed over the seeds. The seeds were soaked and transferred to 
a 250 mL glass beaker. The seeds were then dusted with 5 g of 
bentonite powder and gently stirred until all of the seeds were coated 
with the coating substance. The seeds were then transferred to the 
shaker for 10 mins at 40 rev/s. Then, was chosen the seeds that reach 
the 3 mm requiring size and investigated. The quality of seeds and 
seed pellets was determined using a germination test. Germination 
capacity was determined according to International Seed Testing 
Association [2]. Four plots were used in the trials. Pelletized 
Trifolium Pratense L. seeds were placed on the remaining two 
untreated seeds in two plots (controls). Plants were grown in the 
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laboratory at room temperature 23 ± 5 °С. The number of normal 
seedlings was counted at the end of fourteen days, and the mean was 
represented as a percentage. The Fig. 1. showed that coating seeds 
had advantages over control in terms of plant germination 
percentage. In addition, on the 14th day, their growth was 1.3 cm 
higher than the control.  

 
Fig.1. Effect of pelleting on seed germination 

The use of bentonite as a substance for coating seeds of 
Trifolium Pratense L. has a favorable effect on increasing the height 
of seedlings, according to the results. The seed coat also increased 
seed germination, indicating that the bentonite coat disintegrates 
rapidly in the soil and does not interfere with seed germination.  
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TƏBII BITUMUN ASETONUN IŞTIRAKI İLƏ 
FRAKSIYALARA AYRILMASI  PROSESININ TƏTQİQİ 
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Təbii bitumun (TB) emala cəlb edilməsi, bu növ ağır neft 

xammalından istifadənin ən rasional və səmərəli yolunu 
müəyyənləşdirmək üçün tərkibini və xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün 
geniş miqyaslı tədqiqatlar aparmalıdır. Dünyada TB-a artan maraq 
bir neçə səbəblə bağlıdır: 

- ənənəvi neft ehtiyatlarının tükənməsi və istehsalında 
çətinliklərin artması; 

- bir çox ölkənin enerji mənbələrində müstəqillik əldə etmək 
istəyi; 

- TB-dan ənənəvi yağlara alınan məhsulların tərkibi, 
xüsusiyyətləri, çıxarılması üsulları, emalı və çeşidində oxşarlıq. 
Təbii bitumun öyrənilməsinin müxtəlif aspektləri ilə əlaqəli çox 
sayda tədqiqata əsasən, bunlardan kompleks məqsədlər üçün xammal 
kimi istifadə etmək mümkün olduğu qənaətinə gəlmək olar. TB 
tərkibinin xüsusiyyətləri, digər xammal növlərindən əldə etmək 
qeyri-mümkün və ya iqtisadi cəhətdən faydalı olmayan bir sıra 
spesifik məhsullar əldə etməyə imkan verir. 

Davamlı su-bitum emulsiyalarının olması ilə əlaqədar təbii 
bitumun emala hazırlanmasındakı çətinliklər, bu tip xammalın 
hazırlanması və fraksiyalara ayrılması üçün inteqrasiya edilmiş bir 
sxem hazırlamağı tələb edir.. Hal-hazırda, təbii bitumun işlənməsi 
sxemi susuzlaşdırma və fraksiyalara ayrılmanı əhatə edir, lakin bu 
proseslər mövcud problemləri tamamilə həll edə bilməz. Təbii 
bitumun fraksiyalara ayrılması üçün yeni texnologiyanın yaradılması 
sahəsində tədqiqatlar müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

 TB-un fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri geniş aralığda dəyişir: 
I) özülülük ~ 1-dən 10 puaza qədər, sıxlıq-  945-dən 1080 kq / m3-ə 
qədər, qatran miqdarı 57,3% -ə qədər, asfalt 75% -ə qədər, kükürd 
5,7%-ə qədər, karbon 86,6% -ə qədər, hidrogen 11% , 200 ° C-yə 
qədər qaynayan (1-4%) yüngül fraksiya demək olar ki yoxdur. 

Təbii bitumun sonrakı emala hazırlanması problemi onun 
susuzlaşdırılması ilə bağlıdır. Təbii bitumun yüksək sıxlığı və 
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özlüyü, içərisində çox miqdarda təbii emulqatorun olması bu 
xammalın hazırlanmasını çətinləşdirir. Karbohidrogen həllediciləri 
əlavə edilərək təbii bitumun termokimyəvi dehidratasiyasında 
istifadə edilərkən iqtisadi göstəricilər azalır, enerji intensivliyi artır. 

Təbii bitumun fraksiyalara ayrılmasında həlledici kimi 
asetondan istifadə edilir. Prosesin birinci mərhələsində təbii bitumun 
susuzlaşdırılması həlledicinin maksimum ərimə temperaturunda baş 
verir və onun ayrı-ayrı azalması ilə hər sonrakı mərhələdə xammal 
komponentlərinin fraksiyalara ayrılması baş verir. 250 ml həcmində 
temperatur 95-980C-də 2 saat müddtində aparılır, Din və Stark üsulu 
ilə TB-un tərkibindən syun miqdarı təyin olunub. 10% su ayrılıb. 

PB -nin susuzlaşdırılması üçün asetonun istifadəsi xammalın 
hazırlanması və həlledicinin ayrılması proseslərini bu proseslərdə tək 
bir həlledicidən istifadə etməyə  imkan verir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARI VƏ MƏİŞƏT ÇİRKAB 
SULARI ƏSASINDA  MİNERAL GÜBRƏ İSTEHSALI 

 
Magistrant:                                                    Elmi rəhbər: 
Abdullayeva Lamiyə Elxan                      İbrahimov Səttar 
II kurs.qrup TMA20/21 

 
Çirkab suları mənşəcə təsərrüfat-məişət, istehsalat və yaşayış 

məntəqələri, кənd təsərrüfatı, filiz-şaxta sularına bölünür.Təsərrüfat-
məşiət sularında çirкləndirici maddələrin qatılığı su axını 
normasından asılıdır və aşağıdaкı formula ilə təyin olunur: 

                                          C=a/g1000 
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Burada  a= çirкlənmə norması q/gün; g-1 insanın gün ərzində 
işlətdiyi su norması, l/gün. Bu axınlar zəif qələvi reaкsiyası ilə 
xaraкterizə olunurlar, tərкibində biogen və üzvi maddələr var. 

Müəssisə və yaşayış məntəqələrinin çirкab sularında asılı (C = 
130 11300 mq/l) və üzvi maddələr, neft məhsulları, biogen 
elementlər və ağır metallar üstünlük təşkil edir. Bir çox hallarda 
axınların patogen mikroflora ilə çirкlənməsi mümkündür. 

Çirkab suların təmizlənməsinə qoyulan normativlər: asılı 
maddələrin qatılığı 500 mq/l-dən çox olmayaraq; pH 6,5-dən aşağı 
və 8,5-dən yuxarı olmayaraq; çirкab axınların temperaturu 400C – 
dən yüкsəк olmayaraq.Çirкab suları gübrəliк dəyərinə görə 
yaxşı,orta,aşağı кateqoriyalı qruplara bölməк olar.Gübrəlik dəyəri 
yaxşı olan çirкab suların torpağa verilməsi zamanı əlavə fosfor 
gübrəsi tələb olunur.Lakin orta və aşağı gübrəliк dəyəri olan suların 
torpağa verilməsi zamanı əlavə mineral gübrələrin torpağa verilməsi 
mütləqdir. 

Aparılmış tədqiqatlar zamanı məişət tullantı sularının mexaniкi, 
кimyəvi və bioloji təmizlənməsi nəticəsində əldə edilən кütlənin 
gübrə istehsalı üçün yararlı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

2.Təsərrüfat-məişət sularının 1 litrində 15 mq кalium-oksid, 15 
mq azot və 5 mq fosfor olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
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Tədqiqatın məqsədi Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş 
ərazilərinin təmizlənmə metodlarını araşdırmaqdır. 

Abşeron yarımadasında uzun illər ərzində neftin, qazın 
çıxarılması, quyuların qazılması, nəql və emal prosesləri nəticəsində 
torpaqların münbit qatı dağılmış, neft hasilatını intensivləşdirmək 
məqsədilə istifadə olunan müxtəlif reagentlər, mineral sular və 
ağırlaşdırıcı maddələr çirklənməyə səbəb olmuşdur. 

Yarımada ərazisində özünü tənzimləmə və təmizləmə prosesləri 
uzun müddətdir ki, deqredasiya olunmuş ekosistemin öz-özünü bərpa 
etməsini təmin etmir. Bu səbəbdən neftlə çirklənmiş torpaqların 
bərpası, təmizlənməsi, sağlamlaşdırılması və dövriyyəyə 
qaytarılması üçün mexaniki, bioloji, kimyəvi, biotexnoloji 
rekultivasiya tədbirləri həyata keçirilir. Bu üsullardan ən 
perspektivlisi fitomeliorasiya metodu hesab edilir. 

Fitоmeliоrasiya üsulu ilə yarımada ərazisindən dizel yanacağı, 
benzin və digər neft karbоhidrogenlərini, bəzi təhlükəli tullantıları 
daha tez və sərfəli şəkildə təmizləmək mümkün olmuşdur. Ərazidə 
aparılan fitоmeliоrasiya işləri aşağıdakılara imkan vermişdir: Bitki 
çürüklərinin qalıqları, köklərin rizоbakterial xüsusiyyəti vasitəsilə 
çirklənmiş tоrpaq qatı stimulyasiya edilmiş, buradakı оksigen 
rejiminə təsir göstərmişdir. Evapоtranspirasiyanın və ya 
absоrbsiyanın genişlənməsi nəticəsində çirkləndirici maddələrin 
bitkilərin kök zоnasına nəql prosesi azalmışdır. Sоnrakı mərhələdə 
buxarlanan su kütləsinin müəyyən hissəsinin, yaranan metоbоlizmin 
bitkilər tərəfindən qəbulu nəticəsində çirkləndiricilərin reaksiya yоlu 
ilə effektiv parçalanması baş vermişdir.  

Yeni metod neftlə çirklənmiş torpaqların çəmənliklər və əkin 
sahələri üçün yararlı hala gətirilməsinə, ərazilərin estetik cəhətdən 
bərpasına, torpaqların neft çirkablarından təmizlənməsinə imkan 
vermişdir.  
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Müəyyən parametrlərə malik olan istehsal, istilik ehtiyaclarına 

görə buxar istehsal etmək üçün qazan qurğusundan istifadə edilir. 
Cəmiyyətin inkişafının indiki mərhələsində ətraf mühitin qorunması 
ən aktual problemlərdən biridir. Qazanxanaların istismarı zamanı 
ətraf mühitə atılan zərərli emissiyalar və yanacaq məhsullar əmələ 
gəlir. Zərərli emissiyalar aqreqat halına görə bir neçe növə malikdir.  

Qaz emissiyalar. Qazan qurğusu bacadan karbonmonoksidi 
(CO), kükürd-dioksidi (SO2), azot oksidləri (NOx), və s. xaric edir. 
Əsas karbon qazı CO2  şəklində havad yayılır. Qlobal çirklənmə 
miqyasına əsaslanaraq atmosfer havasının vəziyyətinə və hətta yer 
kürəsinin iqliminə təsir göstərə bilər. Qazanxanalarda atmosferi 
çirkliyini təyin edən əsas komponentlər kükürd-dioksid (SO2) və 
azot oksidlər (NO) və NO2-dir. Yanma kamerasında əsasən NO 
oksidi yaranır,lakin NO oksidi atmosfer havasında hərəkəti zamanı 
oksidləşmə prosesi baş verərək nəticədə, azot-dioksid əmələ gəlir. 
SO2 suda asan həll olur, ona görədə hava ilə təmasda olduğu üçün su 
fazasına keçir –H2S03. Sulfat turşusu buxarları insan üçün çox 
təhlükəlidir. Azot oksidləri ultrabənövşəyi və spektrin görünən 
hissəsində təbii radiasiyanı udur, sonra atmosferin şəffaflığını 
azaldır. Nəticədə, heyvanlara və insanlara inhalyasiya təsir göstərən 
və metobolik proseslərdə dəyişiklik yaradan duman yaradır. Maye 
emissiyalar. Bu tip emissiyalar kiçik qazanxanalar üçün deyil, şəhər 
üçün təyin olunmuşdur,İES qurğularının istismarı zamanı da maye 
emissiyalar əmələ gəlir. Bu emissiyalar su hövzələrinə düşərək suyun 
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keyfiyyətini pisləşdirir və ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Bərk 
emissiyalar. Atmosferə baca vasitəsi ilə bərk yanacaq, his və külün 
kiçik yanmamış hissəcikləri atılır.  

Qazanxanalardan zərərli emissiyaların miqdarını  azaltmaq üçün 
müvafiq BBQ standartları (zərərli maddələrin icazə verilən 
maksimum konsentrasiyası) qəbul edilmişdir. Havadakı maddələrin 
ö1çmə kəmiyyəti mq/m3 və sudakı zərərli maddələrin isə mq/kq-dir. 
Həmin bu  standartlar ilə yaranan tullantıların miqdarı insanlara, nə 
də ətraf mühitə zərər verməyəcək səviyyədə özünü əks etdirir. 
Bacanın küldən, tozdan yüksək keyfiyyətlə təmizlənməsini təmin 
etmək üçün müasir fi1trlər quraşdırmaq lazımdır. O cümlədən, 
müəssisə daxili təyin olunmuş müddətdə monitorinq aparılmalı və  
deşilmiş filtrlər yenisi ilə əvəz edilməlidir. Qurğudan çıxan tüstünü 
ən azı 90 % təmizləməlidir. Yeni qazan qurğularının 
layihələndirilməsi və yenidən qurulması zamanı külün baca 
qazlarından təmizlənməsi tədbirləri görülməlidir ki, atmosfer 
havasına buraxıla bilən konsentrasiyasından artıq müşahidə 
olunmasın. Kol1ektorların seçimi lazımı təmizləmə dərəcəsindən, 
tozun ölçüsündən, konstruksiyanın texniki və iqtisadi 
müqayisəsindən asılı olaraq aparılır. Kül toplayıcı fi1trlər 
quru,e1ektro və yaş növlərinə bölünürlər və ən son iki növü 
qazanxanadan atılan tullantılarnın 95-97% təmizlənməsini təmin 
edir. 

Beləliklə, qazan qurğusunun atmosfer havasına təsiri və 
azaldılması üsulları ilə bağlı məsələlərin həlli yolları araşdırılıb və 
müəyyən təkliflər verilmişdir.  
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Hydrogel seed coating has been demonstrated to promote seed 

aeration, significantly improve seed germination, and lessen drought 
symptoms in plants under stress.  

This research looks at the structure of hydrogels made from 
chitosan (CS) and polyvinyl alcohol (PVA) made without using 
cross-linking reagents. It might be used as seed coating materials. 
The freeze-thaw process can produce CS-PVA hydrogels without the 
use of toxic cross-agents. In this research, hydrogels based on PVA 
and chitosan were prepared using the freeze-thawing method as 
described in the study [1]. On a Fourier-transform infrared (FTIR) 
spectrometer (Varian 3600 IR Furye), IR spectra of CS, PVA, and 
CS–PVA hydrogel were obtained in the wavelength range of 400–
4000 cm−1. The vibrational band found between 2942 cm−1 in 
Figure 1 (1) for the PVA sample results from the C-H stretch from 
alkyl groups in PVA. The CH3 symmetrical deformation mode could 
be responsible for other 1441 cm−1 signals [2]. 

In addition, in Fig.1 (2), the firm absorption peaks at 1652 
(amide I), 1587 (amide II), and 1325 cm−1 (amide III) are shown, 
representative of chitosan structure and have been reported as amide 
groups. The amine N-H symmetrical vibration causes the broad peak 
at 3448 cm−1. The peak at 2941 cm−1 is caused by the stretching 
vibration mode of typical C-H groups. Except for those involving the 
ionization of chitosan's major amino groups, Fig. 1(3) represents the 
unique peaks of PVA and chitosan in the FTIR spectra of the 
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PVA/chitosan sample. Furthermore, the O-H stretch from 
intermolecular and intramolecular hydrogen bonding is related to the 
broadband in the 3350 and 3200 cm−1 wavelengths. As 
demonstrated in Fig 1, a cross-linking reaction between the PVA and 
Chitosan chains (a). 

 
Fig.1. Schematic structure of a CS-PVA hydrogel (a) and FT-IR 

spectra of PVA, CS, CS-PVA hydrogel (b) 
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NEFT-QAZ KOMPLEKSLƏRİNDƏ ATMOSFER 
ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİNİN BURAXILA BİLƏN 

QATILIQLARININ HESABLANMASI 
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        Neft-qaz komplekslərinin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer 
karbohidrogen (23 %), kükürd qazı (16,6 %), karbon qazı (7,3%), 
azot oksidi (2 %) birləşmələri ilə çirklənir. Son 100 ildə atmosferə 
atılan sənaye tullantıları nəticəsində atmosferdə karbon qazının 
qatılığı  12-13%, tozun miqdarı  10-12% artmışdır.  Atmosferi 
çirkləndirən bütün maddə1əri əsasən  2 qrupa bölmək olar: qaz və 
bərk halında olan hissəcik1ər. Atmosferə atılan zəhərli maddə1ərin 
90%-ni qazlar, 10%-ni isə bərk hissəciklər təşki1 edir. Atmosferə 
atılan maddələrin insan orqanizminə,ətraf mühitə göstərdiyi fiziki, 
kimyəvi və digər təsirləri müəyyən etmək üçün əsas parametr kimi 
yol verilə bilən qatılıq qəbul edilir. Atmosfer havasında olan zərər1i 
maddənin  qatılığının (C) insan orqanizminə təsiri 20 dəqiqədən az 
olarsa, onda C≤YVQmax., çox olarsa , C≤YVQo.s.  olmalıdır. 
Atmosferdə olan hər bir zərərli maddənin maksima1 qatılığının 
qiyməti (Cmax, mq/m3 )  həmin maddə üçün “Sənaye 
müəssisələrinin layihələndirilməsinin sanitar   normaları”nda  
göstərilən qatılıq həddinin  yol verilən qatılıq həddinin maksimum 
qiymətindən çox olmamalıdır:     

                                             Cmax ≤YVQ 
     Əgər atmosfer havasında təsir istiqaməti eyni olan  bir  neçə  

zərərli maddə olarsa,  bu  hаldа onların qatılıq1arının cəmi 

 
tüstü borularının hündürlüyü atmosferin yer səthindən 2m  

hündür1ükdə olan qatında SO2 və NOх  qarışıqlarının ümumi 
qatılığı :           şərtlərini ödəmə1idir. 
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Neft-qaz sənayesinin atmosfer tullantılarının ətraf mühitdə 
yaratdığı ekoloji problemlər, bu tullantıların azaldılması  yolları 
araşdırılmış, işçi zonasında və yaşayış massivlərində buraxıla bilən 
qatılıqları və bu qatılıqların hesablanma üsulları öyrənilmişdir. 
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XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Magistrant:                                                Elmi rəhbər: 
Əmrahzadə Fidan Kamran             dos. Atayev M.Ş. 
kurs. Qrup 3330                                                      
 

Psevdoqaynama hal-hazırda sənayenin bir çox sahəsində tətbiq 
olunmaqdadır. Psevdoqaynar layda istilik-kütlə mübadiləsi 
proseslərinin nəzəri və tətbiqi cəhətləri üzrə tətqiqat işləri aparılır.  

Psevdoqaynar layda istilik mübadiləsinin xarakteri həmin 
təbəqənin hidrodinamikasının xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olur . Amma 
təbəqənin hidrodinamikası özü mürəkkəb olub və dayanıqlı deyildir. 

Süzmə rejimində qızdırıcı divar səthindən psevdoqaynar 
təbəqədə istilik vermə əmsalı xırda hissəciklərdən ibarət olarsa çox 
böyük olmur. Süzmə sürəti artan zaman əmsal artır. Təbəqə 
psevdoqaynar hala keçəndə hissəciklər hərəkətə başlayır. Lakin 
məsaməlilik dəyişməz qalır. Qalxan qaz qabarcıqları hissəcikləri 
dövri olaraq qızdırıcı divar səthində tullayır.Tullanılan hissəciklərin 
əvəzinə təbəqə nüvəsindən soyuq hissəciklər düşür. Bu zaman 
istilikvermə əmsalı kəskin artır. Psevdoqaynama sürəti çox olduqda 
hissəciklər daha yaxşı hərəkət edir və  səthdə daha tez əvəz Bunun 
səbəbi hissəciklərin ölçüsü kiçik olduqda görüşmə nöqtələrinin sayı 
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çoxalır.Bununlada demək olarki , istilikvermə əmsalı hidrodinamik 
parametrlərdən əlaə qaynar layı təşkil edən bərk hissəciklərin 
sayından, ölçülərindən , polidisperslik dərəcəsindən də asılı olur. 
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Abşeron ərazisindəki neftqaz yataqlarında olan lay və səmt 
sularının tərkibi külli miqdarda qiymətli makro və mikroelementlərlə 
zəngindir. Əgər müvafiq texnika və texnologiya tətbiq etməklə 
həmin sular emal olunarsa, bir tərəfdən təbiətin ekologiyası qorunar, 
digər tərəfdən də qiymətli komponentləri emal etməklə külli 
miqdirda əlavə gəlir götürmək olar 

Neft və ya təbii qaz istismar edilən sahələrdə olan lay sularının 
hamısı duzlu deyildir. Hər lay suyunun tərkibində yod vardır. Yod 
zəngin olan neft və qaz yataqlarında lay suyunun əsas bir hissəsi 
duzlu və ya şoran su olur. Yod zəngin olan duzlu neft və qazın lay 
sularının şirin suyu ilə qarışması nəticəsində, yodla zəngin şirin 
olmayan su tipini formalaşdırır.  

Abşeron ərazisindəkı lay suları yüksək minerallığı ilə seçilir və 
onları duz tərkibi də müxtəlif olur. Bu lay sularına müxtəlif duzların 
və mineral maddələrin mənbəyi kimi baxa bilərik. Bu isə lay sularına 
şirinləşdirmə obyekti kimi yanaşmağımıza əsas verir. Əvvəllər dəniz 
suyunun şirinləşdirilməsi zamanı qalıq məhsullar yenidən dənizə 
qaytarılırdı. Bu isə həmin bölgənin bitki və heyvanat aləminə ciddi 
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təsir göstərirdi. Kompleks emal baxımından lay suyu da dəniz suyu 
qədər əhəmiyyətli hesab olunur. 

Lay sularını təmizləmək məqsədilə müxtəlif cür emal üsulları və 
kimyəvi texnoloji sxemlərdən istifadə edilir.Bu üsullar bir-birindən 
həm tətbiq olunan texnologiyanın xarakterinə görə, həm də baş verən 
fiziki kimyəvi proseslərinə görə fərqlənirlər. 

Abşeron ərazisindəki lay suları yüksək dərəcədə minerallığa 
maikdirlər. Buna görə də təmizləmədə istifadə etdiyimiz metodlarda 
suda codluğun yaranması müşahidə olunmuşdur.Posesin qarşısını 
almaq üçün isə onların yumşaldılması vacibdir. Na-kationlaşdırma 
üsulu ilə yumşaldılma prosesi minerallı suların şirinləşdirilməsi 
zamanı yaranan ərpin qarşısını almaq üçün ən effektli 
yoldur.Tədqiqatlarımızdakı məqsəd minerallı suların Na-
kationlaşdırma qurğusunun texnoloji sxeminin seçilməsindən, 
yumşaldılma məqsədi ilə istifadə edilən  KU-2 kationitinin ion 
mübadilə tutumunun təyin edilməsindən ibarətdir.Eksperimentin 
aparılması üçün qurğu seçilmiş və əsas elementi Na-kationit  
süzğəcinin fiziki modeli hesab olunur.Bu model geniş sinifə malik 
olan minerallı sular üçün nəzərdə tutulmuşdur və universal xarakter 
daşıyır. Na kationlaşdırılma prosesində əsas faktorlar kationitin işçi 
ion mübadilə tutumu və yumşaldılmış suyun qalıq codluğudur. 

Tədqiqatımızda əsas məqsədimiz alınan eksperimental 
nəticələrin riyazi modeldə alınan nəticələrlə miqayisəsinin aparılması 
və təklif olunan modelin qənaətbəxşliyini yoxlamaqdan ibarətdir.  

Hal-hazırda dissertasiya işində lay sularının kompleks  
istifadəsinə  müasir yanaşmanın təhlili işinə baxılır və kompleks 
emal texologiyalarının analizi müəyyən edilir. 
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AMİN-ALDEHİD OLİQOMERİNİN MODİFİKASİYASI VƏ 

GÖSTƏRİCİLƏRİN TƏDQİQİ 
 
Magistrant    Elmi rəhbər: 
Cəfərov M.C.                  dosent Abdullayeva İ.Q. 
II kurs, Qr.A3230 

 
Bu gün elə bir sahə yoxdur ki, orada polimer əsasında alınmış 

kompozisiya materiallarından istifadə edilməsin. Belə ki, polimer 
əsaslı kompozisiya materialları özünün bir çox fiziki-kimyəvi, fiziki-
mexaniki, istismar, dielektrik, optiki  xassələrinə, yüngüllüyünə, 
alınma texnologiyasına  və s. görə  bir çox ağır və əlvan metallar 
əsasında hazırlanmış materialları əvəz edə bilir.  

Termoreaktiv oliqomerlərdən olan amin-aldehid oliqomerləri də 
böyük təcrübi əhəmiyyətə malikdir.Belə ki,onların əsasında 
yapışqanlar,lak-boya örtükləri,fanerlər və s. hazırlanır. 

Bərkidilmiş karbamid-formaldehid oliqomeri şəffaf,asanlıqla 
rənglənən olması,işığa davamlı olmaqla yanaşı,üzvi həlledicilərə və 
yağa dayanıqlıdır,lakin bir sıra çatışmayan cəhətləri,o cümlədən,suya 
davamlığının,kövrəkliyinin,aqressiv təsirlərə qarşı müqavimətinin 
aşağı olması,sərbəst formaldehidin ayrılması mövcuddur.Məhz bu 
çatışmayan cəhətləri  aradan qaldırmaq və lazımi xüsusiyyətləri 
vermək üçün, məsələn, üzvi həlledicilərdə həllolma, hidrofobluğunu 
və adgeziya qabiliyyətini artırmaq məqsədilə bu oliqomer  müxtəlif 
birləşmələrlə bir və çoxatomlu spirtlərlə, amin və amidli 
birləşmələrlə və s.modifikasiya edilir.  

Məlumdur ki, karbamid-formaldehid oliqomeri iki üsulla: 
qaynar və soyuq usulla alınır.  

Aparılmış tədqiqat işində karbamid-formaldehid oliqomeri 
aminli birləşmə ilə modifikasiya olunmuşdur. Modifikasiya prosesi 
qaynar və soyuq üsulla aparılmışdır. Soyuq üsulla alınmış 
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oliqomerin tərkibində qaynar üsulla alınmış oliqomerdən fərqli 
olaraq əlavə metilol qrupu vardır. 

Modifikasiya prosesinin ehtimal olunan sxemi aşağıdakı kimi 
göstərilmişdir: 

qaynar üsulla 

 
            Soyuq üsulla 

 
Modifikasiya olunmuş oliqomerin struktur quruluşu İQ- spektri 

ilə müəyyən edilmiş və kimyəvi modifikasiya olunduğu 
təsdiqlənmişdir. Alınmış oliqomerin fiziki-kimyəvi xassələri və 
bərkimə prosesi (bərkimə dərəcəsi) öyrənildikdən sonra tətbiq 
sahələrinin araşdırılması vacib məsələləırdən biri olaraq öyrəniləcək.  
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HEKSEN-1-İN SEOLİT KATALİZATORU ÜZƏRİNDƏ 
ÇEVRİLMƏSİ 

 
Magistrant:                                         Elmi rəhbər: 
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nNH2CO NH2 + mCH2O + R® ...–NHCO-NHCH2-R-... 

nNH2CO NH2 + mCH2O + R® ...–NHCO-NCH2-R-... 

CH2OH 
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Məlumdur ki, piroliz və katalitik proseslərindən ayrılan 

karbohidrogenlərin bir hissəsini 𝐶Q karbohidrogenləri təşkil 
edir.Piroliz prosesində nisbətən yüngül fraksiyanın bir hissəsi 𝐶Q 
karbohidrogenlərinin payına düşür.Bunu nəzərə alsaq heksen-1-in 
heterogen katalitik yolla məqsədyönlü maddələrə çevrilməsi aktual 
hesab oluna bilər. 

Təqdim olunan işdə heksen 1-in seolit katalizatoru üzərində 
çevrilmə prosesinə təsir edən faktorlar öyrənilmişdir. Təcrübənin 
aparılması üçün 99% təmizlik dərəcəsində olan “r” markalı heksen-
1-dən tədqiq olunan katalizator üzərində çevrilməsi laboratoriya 
qurğusunda aparılmışdır.Bunun üçün 5 s𝑚T həcmə malik olan 
kvarsdan hazırlanmış reaktora dənələrinin ölçüsü 0.5-1 mm olan 
seolit katalizatoru ilə doldurulmuşdur.Bundan sonra katalizator layı 
helium axını ilə 500℃ temperaturda 1 saat müddətində 
üfürülmüşdür.Belə şəraitdə reaktora helium axını kəsilməməklə, 
katalizator layı reaksiya temperaturuna qədər soyudulmaqla heksen-
1-in reaktora verilməsi bərpa edilmişdir. 200 və 250℃ 
temperaturlarda ilk impulsların verilməsi zamanı heksen-1-in 
çevrilmə dərəcəsinin ədədi qiyməti müvafiq olaraq 70 və 90%	təşkil 
edir.Xromatoqrafik analizin nəticələrinə əsasən  müəyyən edilmişdir 
ki, bu temperaturlarda qaz faza etilen və propilendən ibarət 
olur.Buna əsasən müəyyən edilmişdir ki, 250℃ temperaturda 
heksenin parçalanması baş verir: 

2𝐶Q 𝐻0W               3 𝐶W𝐻@ 		+ 	2	𝐶T𝐻Q 
Növbəti mərhələdə isə proses iki olefinin- və propilenin 

qarışığının çevrilməsi şəraitində gedir.Buna oxşar nəticə penten-1-in 
yüksək silisiumla seolitin H forması üzərində çevrilmsəi zamanı da 
müşahidə olunur. 

Belə ki, penten-1- in seolit katalizatoru üzərində çevrilmə 
prosesi tədqiq olunarkən müəyyən olunmuşdur ki, 250-300℃ 
temperaturlarda olefinin parçalanma reaksiyasının grtməsi 
nəticəsində 𝐶T	 və 𝐶@ olefinləri əmələ gəlir. 
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 Alınmış təcrübi nəticəyə əsasən demək olar ki, olefinin 
karbohidrogen zəncirində karbon atomlarının sayı dörddən çox 
olduqda ilk halda müşahidə olunan reaksiya onun kiçik molekul 
kütləli olefinlərə parçalanmasıdır.Buna əsasən demək olar ki, 
heksen-1 molekulunun seolit katalizatorunun səthində oliqomerləşmə 
bitmədiyi üçün əvvəlcə parçalanmaya məruz qalır.Başqa sözlə 
alınmış nəticəyə əsasən demək olar ki, nisbətən kiçik kütləli molekul 
olefinlərin ( 𝐶W − 𝐶@) bu seolit katalizatoru üzərində oliqomerləşmə 
prosesi getdiyi halda heksen-1-in molekulunda karbon atolarının sayı 
nisbətən çox olduğu üçün ilkin halda oliqomerləşmə prosesi 
müşahidə olunmur və yuxarıda deyildiyi kimi molekulun 

parçalanması müşahidə olunur və yalnız bundan sonra çevrilmə 
prosesi müşahidə olunur. 

Müxtəlif həcmi sürətlərdə heksen-1-in seolit katalizatoru 
üzərində çevrilməsinin temperaturdan asılılığı Şəkil 1.də verilmişdir. 
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Şəkil 1. 

Göründüyü kimi 250-400℃ temperatur intervalında qaz və maye 
halında karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. 

Bu prosesdə maye məhsulun əmələ gəlməsi 250℃ temperaturda 
müşahidə olunur və maye məhsulun çıxımı 6% təşkil edir.Bu zaman 
maye məhsul etilen və propilen oliqomerlərindən ibarətdir.Reaksiya 
temperaturunun artırılması ilə maye məhsulun çıxımı artır və artıq 
300℃ temperaturda 39,6% təşkil edir. 

Xromotoqrafik və İQ-spektrokopik analizin nəticələrinə əsasən 
müəyyən olunmuşdur ki, heksen-1-in 300℃ temperaturda çevrilməsi 
zamanı maye məhsul alifatik karbohidrogenlərdən və benzol, toloul, 
ksilollardan,  𝐶X − 𝐶W  aromatik karbohidrogenlərdən ibarətdir.Bu 
reaksiya məhsulunun qaz fazası etilen, propilen, n-butan, i-butan, 
buten-1 və az miqdarda 𝐶Y karbohidrogenlərindən ibarətdir. 

Təcrübi nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 300-350℃ 
temperaturlarda maye məhsulun çıxımı azalır.Belə ki, həcmi sürətin 
260 və 480 𝑠𝑎𝑎𝑡40 qiymətlərində maye məhsulun çıxımı 63,2 46% 
təşkil edir. 

Heksen-1-in modofikasiya olunmuş yüksək silisiumlu seolit 
katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı səthdə səthi aktiv 
maddələrin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Pentasil tipli yüksək 
silisiumlu seolitlərdə Si/Al nisbəti 15-150 olduqda göstərilən 
prosesdə heksen-1-in çevrilməsi zamanı karbon çöküntülərinin əmələ 
gəlməsi də müşahidə olunur. 

Nəticə 
Heksen-1-in yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində 

çevrilməsi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, 150-300℃ temperatur 
intervalında alifatik karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi, 300-400℃ 
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temperaturda isə aromatik karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi 
müşahidə olunur. 
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NEFT VƏ QAZIN BORU KƏMƏRLƏRİLƏ NƏQLİ ZAMANI 

YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏRİN İNNOVATİV 
TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA HƏLLİ YOLLARININ 

TƏDQİQİ 
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Qrup nömrəsi: TMA20/21 
 

Neft sənayesinin mühüm problemlərindən biri neft və qaz 
məhsullarının nəqli və istehlakçılara çatdırılmasıdır. Bu məqsədlə 
dəmiryol nəqliyyatı, avtomobillər, gəmilər və boru xətləri istifadə 
edilir. Daşınmalar zamanı baş verən qəza və digər hadisələr, o 
cümlədən sızma və daşmalar, karbohidrogen xammalının yanması 
böyük ekoloji təhlükə yaradır. Neft və qazın borular vasitəsilə 
daşınmasında istifadə olunan xətlər bir neçə min kilometr uzana bilir 
ki, (məsələn, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft xəttinin uzunluğu 1768 km, 
Kanadada “Redwater – Port-Credit” neft xəttinin uzunluğu 4840 km-
dir) bu da belə xətlərdə qəza risklərini artırır. [3] 

Boru xətlərində baş verən qəzalar bəzən, korroziya-erroziya 
prosesləri səbəbindən də yarana bilər. Boru xətləri adətən çətin 
keçilən və əhalinin seyrək yaşadığı yerlərdən çəkilir. Belə xətlərdə 
istifadə olunan materialların dağılmaması qeyri mümkündür.Ona 



 216 

görə də həmin boruların diaqnostikasının   dəqiqliklə və vaxtında 
aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.                                

Bəzi hallarda korroziyanı sadəcə vizual monitorinqlə də  
müəyyən etmək mümkündür. Vizual monitorinq sadə metod olsa da, 
lakin bir o qədərdə çox vaxt tələb edən və əmək tutumlu metoddur. 
Vizual monitorinq metodundan istifadə etmək üçün boruların 
üzərində olan izolyasiya qatı tamamilə çxarılmalıdır. Borularda 
paslanmış hissələrin aşkar edilməsində əl alətlərindən və 
paslanmanın sahəsinin və dərinliyinin tam dəqiqliklə müəyyən 
edilməsində tətbiq olunan 3D skanerlərdən istifadə edilir. [1]. 

Həmçinin neft-qaz boru xətlərinin monitorinqi zamanı kiçik 
pilotsuz uçuş aparatlarından (dronlardan) da istifadə edilir [2]. 
Erroziya boru xəttinin daxilində yaranan və həmin səthi aşılayan 
qazlı abraziv qum şəklində təzahür edir. Bu problemlərlə mübarizə 
aparmaq üçün proseslərin tam dayandırılması və proflaktiki işlərin 
görülməsi tələb olunur. Əgər boru xətlərində problemlər anidən 
yaranarsa və yaxud digər  fövqəladə hallar baş verərsə o zaman 
proseslərin saxlanması növbədən kənar həyata keçirilir. Neft-qaz 
boru xəttinin qalınlığını daim nəzarətdə saxlamaq məqsədilə 
korroziya/erroziyanın sürətini ultrasəs dalğaları əsasında müəyyən 
edən sensorların istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.  

Ona əsasən profilaktik xidmət intervalları hesablanır, borunun 
istismarı və ya dəyişdirilməsi haqqında əsaslandırılmış qərar 
hazırlanır. 
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ХИМИЧЕСКА КОНСОЛИДАЦИЯ ПЕСКА 
 
Магистрант: 
Эльсун Азизов Махмуд 
UFAZ, PCCE, M1 

 
Руководитель: 
Эльшан Алиев Наджафали 
Доцент  
 

 Руководитель: 
Нармина Гулиева Артур 
д.ф.п.х  

Пескопроявление часто наблюдается во время закачивания 
и, что более важно, во время эксплуатации скважин, 
продуктивные коллекторы которых представляют собой 
слабосцементированные породы. Очевидно что в скважинах 
могут образоваться пробки из-за пескообразования. По словам 
М.Маскета, пробки образованные из-за разрушение песка 
процент получаемой нефти снижается на 34%, без учета того 
факта, что их проницаемость в 200 раз выше, чем 
проницаемость пласта. Данный песок имеет в своем составе до 
5% нефти, и при его удалении возникают проблемы, например, 
загрязнение окружающей среды. Песок разрушает 
трубопроводы, наземное оборудование и другие конструкции. 
Такого рода проблемы можно найти практически везде. По этой 
причине на месторождениях Азербайджана ежегодно 
проводится около 100 тысяч ремонтов, а из операционного 
бюджета ежегодно извлекается более 200 скважин. Согласно 
международным статьям, пескообразования как и другие 
проблемы в нефтяной промышленности, является мировой 
проблемой, но больше всего затронуты регионы, в том числе 
западноафриканская дельта Нигера, Канада, побережье 
Мексиканского залива США, Венесуэла и Китай[1]. Данная 
проблема существует и в России, особенно на Ванкорском 
месторождении, и становится существенной, когда 
месторождения достигают своей последней фазы развития. 

Одна из наиболее частых причин обрушения скважин и 
колонн - вынос песка. С появлением термических методов 
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извлечения высоковязких масел эта проблема стала еще более 
актуальной: вязкость масла падает, а его текучесть 
увеличивается. В этой ситуации цементирующее вяжущее - 
вязкая нефть - теряется из рыхлых коллекторов. Когда закачка 
теплоносителя прекращается во время плановых и аварийных 
остановов, возвратный поток теплоносителя поступает в 
нагнетательные скважины и удаляет механические загрязнения. 
Это также вызывает образование песчаных пробок в скважинах, 
что ограничивает надлежащую закачку теплоносителя. Мы 
предлагаем стратегию закрепления песка эпоксидной смолой на 
основе Бисфенола А для решения данной проблемы 
консолидации песка[2]. 
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Qədim Yunanıstanda şərab sudan daha xeyirli hesab olunur və 
onun antibakterial təsirləri heç bir şübhəyə məruz qalmırdı. Roma 
leqionerləri həmişə özləri ilə ən azı dizenteriyaya qarşı istifadə üçün 
şərab dolu qablar daşıyırdılar. Bundan əlavə, həmin dövrdə mövcüd 
olan dərmanları suda yox, dah çox şərabda həll edirdilər [1]. 

Şərab istehsalında elmi tətbiqin əsasını qoymuş kimyaçı və 
mikrobioloq Lui Paster onu ən gigiyenik və xeyirli içki hesab edirdi 
və bundan əlavə, şərabın digər mikroorqanizmləri necə məhv etdiyini 
və qidanı təhlükəsizləşdirməsini müəyyən etmişdir [2]. 
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Dünyada şərab istehsalına yararlı 2000-dən çox üzüm növü 
mövcüddur. Bu içki istehsal texnologiyasına, rənginə, tündlüyünə, 
şəkər miqdarına, xammala, keyfiyyətinə və saxlanma müddətinə 
əsasən kateqoriyalara bölünür. 

Şərab güclü antioksidant xassələrinə malikdir: o sərbəst 
radikalları neytralizə edir, xərçəng hüceyrələrinin yayılmasının 
qarşısını alır, allergiyaya qarşı mübarizə aparan histaminin artımını 
və immun sistemini aktivləşdirir. 

Şərab mədənin mikroflorasında xeyirli bakteriyaların miqdarını 
artırır və həmçinin yuxusuzluqluğun qarşısını alır, stres zamanı 
sakitləşdirici kimi istifadə olunur, ümumi əhvalın, psixoloji və zehni 
qabiliyyətləri artımında kömək edir. 

Təcrübələr göstərmişdir ki, şərabın müəyyən aşağı dozaları 
limfatik sistemin iş qabiliyyətini artırır və Alzheimer və 
demensiyanın yaranma riskini azaldır. 
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QAZMA ŞLAMI ƏSASINDA TEXNOGEN TORPAĞIN 
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Neft və qaz quyularının tikintisi zamanı qazma tullantıları - 
qazma şlamları, tullantı qazma mayeləri və tullantı su qazma əmələ 
gəlir. Tullantıların böyük hissəsi təmizləyici qurğularla qazma 
qurğusunun dövriyyə sistemindən çıxarılan şlamlar, mayelərin 
formalaşması və qismən işlənmiş qazma palçığının qarışığı olan 
qazma şlamları (QŞ) ilə təmsil olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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yalnız uzunluğu 3000 m olan bir quyu qazarkən, şlamların əmələ 
gəlməsi ~ 450 m3 və ya ~ 1035 tona (2.3 t / m3 sıxlığında) çatır. 
"Xam neft, təbii (səmt) qaz və qaz kondensatının çıxarılması ilə 
əlaqədar qazma zamanı qazma şlamları" tullantı qrupu kimi təsnif 
edilir [1]. Qazma şlamlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri yüksək 
səth enerjisi, şişkinlik, aşağı su keçiriciliyi və əhəmiyyətli su tutma 
qabiliyyəti ilə müəyyən edilən yüksək dağılmış heterogen sistemlər 
kimi torpağa bənzər obyektlər sinfinə aiddir [2]. Buna görə də, 
torpağın bitki örtüyünün özbaşına artması və torpaq əmələgəlmsində 
istifadəsi ilkin meliorasiya işləri aparılmadan mümkün olmur [3]. 
Qazma şlamlarının zərərsizləşdirilməsi sahəsində yeni metod və 
texnologiyaların yaradılması üçün müasir ekoloji istiqamətlərdən biri 
yalnız təbiətdə ətraf mühitə təsirini azaltmaq üçün rekultivasiya 
deyil, qazma şlamlarının mümkün olduğu qədər meliorasiya 
edilməsidir, bu da tək  ekoloji cəhətdən deyil, həm də praktiki olaraq 
əldə olunan xammal iqtisadi cəhətdən də əlverişli olmalıdır. 

Texnogen torpağın inkişafında qazma şlamlarından istifadə 
edilmişdir. 

Torpağın mineraloji tərkibinin rentgen difraksiya analizinin 
nəticələri göstərdi ki, tərkibində aşağıdakı süxur əmələ gətirən 
minerallar var: kalsit, kvars, dolomit, vollastonit.                                                                                                                                               

Faza (mineraloji) qazma şlamlarının tərkibi 
 Cədvəl 1      
Minerallar Tərkib, % 
kalsit 38.5 
kvars 22.6 
dolomit 20.4 
vollastonit 5.3 

Qazma şlamlarının kimyəvi və mineraloji tərkibinin öyrənilməsi 
nəticəsində əldə edilən nəticələr onu torpaq və torpaq əmələ gətirən 
kimi qiymətləndirilə biləcəyini göstərdi. 
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C4  FRAKSİYASINDAN 1,3 -BUTADİENİN XEMOSORBSİYA 

ÜSULU İLƏ AYRILMASI  TEXNOLOGİYASININ 
İŞLƏNMƏSİ 

 
Magistrant:                                              Rəhbər:                                                                       
Yusifzadə Ruzanə R.    k.ü.f.d.,Abdullayeva K.S.                                      
Qrup:A3310 
 

Əsas dien monomeri olan 1,3- Butadien sintetik kauçukların və  
termoplastik elastomerlərin istehsalı üçün neft kimya məhsuludur. 
1,3- Butadienin fraksiyalara ayrilması üçün bir neçə sənaye üsulu 
mövcuddur ki, bu karbohidrogenlərin  kimyəvi udma qabiliyyətinə 
əsaslanan xemosorbsiyasıdır. Butadien istehsalı üçün xammal kimi 
karbohidrogenlərin piroliz prosesindən alınan butilen-butadien 
fraksiyası (BBF) istifadə edilmişdir.  

Butadienin istehsalının xemosorbsiya üsulu ilə tədqiqi istilik 
ötürmə prosesləri və kimyəvi çevirmələr üçün qəbul edilmiş ümumi 
metodlardan istifadə edərək həyata keçirilir. Butadienin 
xemosorbsiya üsulu ilə alınmasının texnoloji prosesində əsas 
mərhələlər bunlardır:  

1. BBF-nın ağır C5 və yüngül C3 karbohidrogenlərindən, 
nəmdən və (metanol) digər qarışıqlardan təmizlənməsi. Bu zaman 
butadienin bir hissəsi soyudulur və əlavə məhsuldan azad olunur. 
Burada butadieni nəmdən və metanoldan təmizləmək üçün 
azeotropik qurutma kalonunda butadien hava ilə üfürülərək ayrılır. 
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2. Kimyəvi maddələr vasitəsilə BBF-dan butadienin 
izolyasiyası. 

3. Asetatın mis-ammonyak məhlulundan da istifadə edərək 
texnoloji prosesin yaradılması 

BBF-nın hidrogenləşmə mərhələsi butadienin asetilen 
karbohidrogenlərindən seçici təmizlənməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu mərhələdə asetilen karbohidrogenlərinin  
hidrogenləşdirilməsinə ona görə zərurət yaranırki, asetilen 
karbohidrogenləri xemosorbsiya mərhələsində mis-ammonyak 
birləşməsi ilə qarşılıqlı təsir göstərərək, aparılan tədqiqat işinin 
xüsüsiyyətlərinin pisləşməsinə gətirib çıxaran mis-asetlenidlər əmələ 
gətirməsidir. 

Xemosorbsiya olunduqda əmələ gələn mis-asetlenidlər 
qızdırıldıqda partlama xüsüsiyyətlərinə malikdir. Buda bildiyimiz 
kimi çox təhlükəli vəziyyətdir və xoşagəlməz sonluqlarla nəticələnə 
bilər. Bundan əlavə asetilen karbohidrogenləri xemosorbsiya 
mərhələsində sistemdə polimer birləşmələrin meydana gəlməsinə 
şərait yaradır. Bu kimi önəmli səbəblərə görə BBF-nın asetilen 
karbohidrogenlərindən təmizlənməsi çox vacibdir.  

Aparılan tədqiqat metodunda mis-ammonyak və butan-butilen 
fraksiyasının qarışığından istifadə etməkdə məqsəd maye axını 
zaman xemosorbsiya prosesinin effektivliyinin artmasıdır, borulu 
turbilent aparatda aparılır. Məhz bu aparatın seçilmə səbəbi ona 
görədirki, borulu turbilent aparatların istifadəsi zamanı sistemdəki 
maye axınlarının yüksək dərəcədə qarışması baş verir. Bu effektiv 
vəziyyət  tarazılığa yaxın dağınıq bir sistemin əmələ gəlməsinə 
kömək edir.  
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135 YAŞLI “COCA-COLA”NIN HƏYATIMIZA TƏSİRİ 
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Kola dünya ölkələrinin çoxunda tipik amerikan içkisi sayılır və 
bu məhsulun istifadəsi çox zaman qərb həyat tərzi ilə uyğunlaşdırılır. 
Bəzi ölkələrdə, misal olaraq Hindistanda, “Coca-Cola” və “Pepsi-
Cola” 1970-ci ildən 1993-cü illərədək istifadəyə qadağan edilmişdir.  

Öncədən kolanın əsas komponentləri kofein ilə zəngin kola qozu 
və kokain tərkibli koka kolu olmuşdur [1]. Sonuncu, 1903-cü ildə 
kokainin təhlükəsi daha aydın olandan sonra reseptdən çıxardılmış 
və indiki zamanda koka kolundan məhsulda ancaq adı qalmışdır. 

Kola yüksək kalorili məhsuldur və ölçülərə əsasən kalori 
miqadarı 100 qrama 42 kkal-dir [2,3]. Həmçinin bir stəkan kolanın 
içərisində 6 qaşıq miqdarında şəkər tozu mövcüddur və onun indiki 
tipik dadı məhsulun tərkibinə vanilin, darçın yağı, qərənfil yağı və 
limon qatmaqla əldə edilir. 

Kola adətən yuxarı qazlaşdırılmış olur və məlum olduğu kimi bu 
tip içkilər mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkən şəxlərə 
məsləhət olunmur (kalorizator). Bu cür içkilərdən çox istifadə 
orqanizmdə kalsium çatışmazlığı yarada bilən fosfor turşusunun 
miqdarını artırır. 

 Bizim tərəfimizdən kola və sprayt içkiləri üzərində Kapel-5 
cihazının istifadəsi ilə aparılmış təcrübələr nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, xromatoqrafda müəyyən edilmiş piklərin böyük hissəsi 
tərkibdə qeyd edilmiş maddələr ilə uyğunlaşmır və bu səbəbdən 
onların gündəlik həyatda içki kimi istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır. 
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Сu(CH3COO)2  VƏ SOPOLİMETİLMETAKRİLATSTİROL 

ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF KOMPOZİSİYA 
MATERİALININ HAZIRLANMASI  
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II kurs. Qrup A3220 
 

Polifunksional polimerlər ― polimetilmetakrilat, polikarbonat, 
polistirol və onların törəmələri əsasında hazırlanan optik şəffaf 
kompozisiyalar optikada geniş istifadə olunur [1]. Optiki şəffaf 
polimerlərin modifikasiyası fiziki, fiziki-kimyəvi və kimyəvi 
üsullarla həyata keçirilir. 

Bu istiqamətdə modifikator kimi metallara və onların 
birləşmələrinə xüsusi maraq var. Onlar kompozisiya daxilində 
metalsaxlayan funksional mərkəzlər yaradırlar.  

Təqdim olunan materialda metilmetakrilatın (MMA) stirolla 
birgəpolimerinin Сu(CH3COO)2 nanohissəciyi ilə 
modofikasiyasının xasələrinin tədqiqindən alınan nəticələr 
verilmişdir.  

MMA-ın stirol ilə radikal birgəpolimerləşmə reaksiyası 60ºC-də, 
ilkin monomerlərin müxtəlif mol nisbətində, ampulalarda, ABİN 
inisiatorunun iştirakı ilə benzol məhlulunda, termostatda, 4-5 saat 
müddətində həyata keçirilmişdir.   

Sintez olunan polimerin quruluşu İQ- və NMR-spektrləri 
vasitəsi ilə müəyyən edilmişdir. İlkin monomer qarışığının və sintez 
olunan birgəpolimerin İQ-spektirlərinin müqayisəli təhlilindən aydın 
olur ki, birgəpolimerləşmə reaksiyası ilkin monomerlərdə vinil 
qruplarının açılması ilə reallaşır. NMR-spektrin nəticələri də bu faktı 
təsdiq edir. 
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So-poli-(MMA, St) birgəpolimerinin quruluşu aşagıdakı sxemdə 
təsvir olunmuşdur: 

 
So-poli-(MMA, St) birgəpolimerinin optiki göstəricilərini 

artırmaq məqsədi ilə Сu(CH3COO)2 nanohissəciyi ilə modifikasiya 
edilmiş, yeni optiki şəffaf polimer nanokompozit əldə edilmişdir.  

Anton Paar şirkətinə məxsus Abbemat 200 cihazı vasitəsi ilə 
birgəpolimerin və onun əsasında hazırlanan yeni nanokompozit 
materialının optiki şəffaflıq göstəricisi  təyin edilmiş və müəyyən 
olunmuşdur ki, Сu(CH3COO)2 nanohissəciyi ilə kompozisiyasının 

işıqsındırma əmsalı ( =1,5952) so-poli-(MMA, St) 
birgəpolimerinin işıqsındırma əmsalından (1.5874) kifayət qədər 
yüksəkdir.   

Beləliklə, əldə olunan nəticələrə əsasən söyləmək olar ki, So-
poli-(MMA, St) bigəpolimerinin Сu(CH3COO)2  nanohissəciyi ilə 
modifikasiya olunması onun optiki, termofiziki, adgeziya, fiziki-
mekaniki və digər xüsusiyyətlərinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır və 
yüksək optiki göstəricilərə malik polimer nanokompozitlər əldə 
etməyə imkan verir.  
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EFFECTS OF RADIATION ON THE HUMAN BODY 
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More than 100 years ago, scientists discovered that many 
elements commonly found on Earth occur in different configurations 
at the most basic (atom) level. In that process, unstable nuclei may 
emit a quantity of energy, and this spontaneous emission is what we 
call radiation . 

The units of measure for radioactivity are the curie (Ci) and 
becquerel (Bq). The radiation dose absorbed by a person is measured 
using the conventional unit rad or the SI unit gray (Gy). There are 
two types of radiation sources: Natural background radiation, 
Artificial sources of radiation. 

   *Natural background radiation: Cosmic radiation, Terrestrial 
radiation, Inhalation, Ingestion. 

   *Artificial sources of radiation: Atmospheric testing, Medical 
sources, Industrial sources, Nuclear fuel cycle. 

The effects of radiation on the body can be different, but it is 
almost always negative. Most organs are able to recover after a series 
of small doses. Acceptable dose for some organs: Red bone  0.5.-1 
Gy, Kidney 23 Gy, Bladder 55 Gy, Brain 0.5.-1 Gy, Liver 40 Gy. 

The effects of radiation on a person are usually divided into two 
categories: 1) Somatic (bodily) - Radiation sickness, Local radiation 
injuries, Leukemia , Tumors of different organs 2) Genetic - Gene 
mutations , Chromosomal aberrations. According to the ability to 
concentrate the absorbed fission products, the main organs can be 
arranged in the next row: Thyroid > Liver > Skeleton > Muscle. 

There are crimes involving radioactive substances and an 
example of this Alexander Litvinenko died from polonium-
210 poisoning in London in 2006. Radioisotopes used in medicine. 
Nuclear medicine uses small amounts of radiation to provide 
information about a person's body and the functioning of specific 
organs, or the disease state of a specific illness. 

Acute Radiation Sickness(ARS)- a disease that occurs with 
external, relatively uniform irradiation at a dose of more than 1 Gy 
(100 rad) for a short period of time. Protective measures include: 
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reduction of population exposure from all major radiation sources; 
limiting the harmful effects on the population of non-radiation 
factors of physical and chemical nature. 

Latest Radiation Accidents-The Chernobyl accident in 1986 was 
the result of a flawed reactor design that was operated with 
inadequately trained personnel. Following a major earthquake, a 15-
metre tsunami disabled the power supply and cooling of three 
Fukushima Daiichi reactors, causing a nuclear accident beginning on 
11 March 2011. All three cores largely melted in the first three days. 
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AVTOMOBİL YANACAQLARIN EKOLOJİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN 
OKSİGENATLARIN ƏLAVƏLƏR KİMİ İSTİFADƏSİ. 
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Benzinlər müasir texnika mühərrikləri üçün əsas yancaq 
növlərindən biridir. Hal-hazırda benzin istehsalı neft emalı 
sənayesinin əsas proseslərindən biridir və mühüm dərəcədə bu 
sahənin inkişafını müəyyən edir. 

Oksigenatlar-spirtlər (metanol, etanol, izopropanol) və 
mürəkkəb efirlər (MTBE, ETBE) kimi oksigen tərkibli əlavələr 
olaraq- motor yanacaqları üçün olan ekoloji cəhətdən ən təmiz 
yüksək oktanlı komponentlərdən biridir. Bu əlavələr benzinlərin 
oktan ədədini yüksəldilməsi ilə yanaşı, benzində oksigenin 
miqdarının yüksək olması səbəbindən tulantı qazlarda toksiki 
karbohidrogenlərin və karbon oksidin miqdarının azalmasına səbəb 
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olur. Bu da karbon oksidin dioksidə çevrilməsinə gətirib çıxarır. 
Benzində oksigenatların miqdarı bir neçə faiz təşkil edir. 

Oksigenatların karbohidrogenlərdən olan əsas fərqi onların 
quruluş formulasındakı olan oksigenin mövcudluğudur. Bu 
yanacağın istilik tutumunu azaldaraq yanacağın daha aşağı 
temperaturda yanması reaksiyasına səbəb olur.  

Yanacağın oksigenatlarla qarşığının, hər bir oksigenatların 
karbohidrogen yanacağına maksimal olaraq əlavə edilməsi olduqda, 
temperaturun maksimal yüksəlməsinin hesablanması aparılmışdır. 
Hesablama nəticələri şəkil 1-də göstərilmişdir. 

 
 
Şəkil 1. Model yanacaqların oksigenatların əlavələri ilə 

stexiometrik qarışıqların hava ilə adiabatik yandırılması zamanı 
yanma kamerasında temperaturun makimal olaraq yüksəlməsi  

Tərkibində tsiklik komponentlər- benzol, toluol və naftalin olan 
əlavələr çətin oksidləşir. Bu yanacaqlar yüksək istilik tutumu 
qabiliyyətinə və yüksək oktan ədədinə malikdirlər, lakin onların 
istifadəsi zamanı mühərrikin yerli olaraq yüksək qızması baş verir. 
Bu da oksigenatlardan fərqli olaraq avtomobillərin yanacağından 
olan zəhərli maddələrin miqdarının yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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ECOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROBLEMS OF 
NUTRITIONAL QUALITY 

 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
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Providing the population with ecologically clean food products, 
is biologically complete products in terms of the content of basic 
compounds necessary for normal human life, has become extremely 
difficult due to the large flow of low-quality imported products and 
the changing state of agriculture, as well as the unsuitable 
environmental situation. 

Nutritional support is the availability of protein foods that ensure 
the proper growth and development of the child, help prevent disease 
and increase the intake of fatty foods, and allow individuals to 
respond properly to the environment. 

At the same time, the rapid deterioration of the environment 
leads to an increase in the number of toxic, allergic, oncological and 
mental problems. 

The problem of the quality of agricultural raw materials and 
food products has resulted in the pollution of the environment with 
radionuclides, heavy metals, chlorocarbons, surfactants, pesticides 
and other hazardous substances as a result of increasing 
anthropogenic impacts on the biosphere.  

When the data were analyzed, it was found that it takes years for 
a person to recover from the internal environment even after being 
transferred to optimal nutrition and safety conditions. 



 230 

As a result, agricultural production, as it once was, threatens to 
become polar: the source of life for humanity. Consequently, the 
problem of obtaining environmentally safe and biologically valuable 
products is especially relevant today. In order to ensure human 
existence as a natural species and to protect the nation's gene pool, it 
is necessary to provide the population with guaranteed quality 
products. 
 

ŞÜŞƏ İSTEHSALI TULLANTILARININ ƏTRAF MÜHİTƏ 
TƏSİRİRNİN EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Qəmbərov Mahir Hüseyn o.   dos. İbadova S.Y 
II kurs. Qrup TMA 20/21 
 

 Şüşə istehsalı günümüzdə ən aktual istehsal növlərindən 
biridir. Gəlin görək şüşə istehsalı zamanı hansı maddələrdən istifadə 
olunur. Şüşə istehsalında istifadə olunan maddələrə Su, LiCl, CdBr2, 
Na, Zn, Fe, As2O3, B2O3, GeO2, SiO4, BeF2, Pb və.s daxildir. Şüşə 
materiallar özlərində daşıdıqları maddələri torpağa, suya və havaya 
buraxırlar. Beləki, istifadə dövründə şüşə məmulatları qoruyucu 
təbəqə ilə əhatə olunduqları üçün onlar praktik olaraq zərərsizdirlər. 
Lakin təbiətə atılan və müxtəlif təsirlərə məruz qalan şüşə materiallar 
artıq bu neytrallıqlarını itirirlər. Tədqiqatlar göstərir ki, şüşələr su ilə 
təmasda olarkən pH dəyişikliyinə səbəb olur. Eyni növ  1mm, 3mm, 
9mm, 15 mm olmaqla eyni qalınlıqdakı şüşələri sınaq qabına töküb 
onları 1 gün müddətində suda saxladıqdan sonra görmək olar ki, 15 
mm-lik ölçüdə olan şüşələr demək olar ki, pH-a təsir etməyib. Lakin 
1 mm-lik ölçüdə olan şüşələr pH-ı 9-10-a qədər dəyişmişdir. Burdan 
o nəticəyə gəlmək olar ki, xüsusən zibil poliqonlarında və təbiətdə 
şüşələr parçalandıqca və qalaqlar halında yığıldıqca yağış sularının 
təsirindən onlar torpağa, suya və havaya özlərindəki birləşmələri 
xaric edirlər.  

 Li elementi təbiətdə az tapılan elementlərdəndir. Şüşənin 
bilavasitə tərkibində olan LiCl maddəsi molyuskaların, 
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xərçəngkimilərin və bəzi balıq növlərinin həyatında çoxalmaya və 
yaşam şəraitlərinə mənfi təsir edir. Bitkilərdə Li elementinin zərərləri 
az öyrənilmişdir. Lakin bununla belə Li elementinin təsiri ilə 
bitkilərdə yaşıl hissələrdə ölü zonaların yaranması, kökün 
böyüməsində zəiflik, xlorofilin quruluşunda pozuntular kimi 
problemlər müşahidə edilmişdir. 

 Pb, Cd, Cr, Zn və digər ağır metallar. Pb insanlarda beyində 
və sümükdə toplanaraq, beyin fəaliyyətində problemlərə həmçinin 
qanda dəmir elementlərinin azalmasına səbəb olur. Zn ve Cd bir- 
birinə bənzər iki element olduğu üçün orqanizmdə tez-tez bir- 
birlərini əvəz etməkdədirlər. Bu ağır metallar qaraciyər və 
böyrəklərdə toplanaraq, yüksək təziq və digər xəstəliklərə səbəb 
olmaqdadır. Cr yüksək allerjik metal olması ilə birlikdə tənəffüs 
yollarında xəsarətlərə səbəb olur, həmçinin kansoregen xüsusiyyət 
daşıyır.  

 Na canlılar üçün vacib elementlərdən biridir. Demək olar 
bütün bitkilər özlərində ya çox az, ya da heç Na toplamazlar. Bunun 
üçün də torpaqda aşırı miqdarda Na olması onların həyat 
fəaliyyətinin pozulmasına və məhvinə səbəb olur. İnsan üçün xüsusi 
əhəmiyyətə sahib olan Na elementi hüceyrə menbranın keçiriciliyini 
təmin edir və metobalizmdə iştirak edir. Na ilə çox yüklənmə isə 
özlüyündə yüksək təziq, sinir iflicləri, ürək və böyrək xəstəlikləri 
yaratmaqdadır.  
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Boru kəmər1ərində baş verən qəzalar xeyli neft itkilərinə, ətraf 
təbii mühitin çirklənməsinə və böyük xərclərə səbəb olur. Bu 
səbəbdən dolayı kəmərlərin istismar zamanı qəza ha11arının aradan 
qaldırılması üçün kəmərlərin vaxtında diaqnostikası, neft boru 
kəmərlərinin eko_istismar göstəricisinin yaxşılaşdırılması və itkilərin 
azaldılması baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Sualtı kəmərlərdə fərqli 
səbəb1ərdən baş verən qəzalar nəticəsində su  mühitinə axmış neft 
itkisi, təbiətə  vurulan ziyanın dərəcəsi qəzanın ö1çüsü, qəza  
yerindən, və qəzanın aradan qaldırı1ması müddətindən ası1ıdır 
[1,2,3].  

Neftin borudan sızması nəticəsində kəmərdən axmış neftin 
miqdarını q (𝑚T/s) göstərilən  ifadəylə təyin edirlər:  

                                   q=𝑐]·a ^W∆`
`a

 ;                                  (1) 

Burada, 		𝑐N-axın üçün düşmə əmsa1ı (𝑐N=0,61 qəbul eləmək 
olar), a-neft axan çıxısın ümumi sahəsi (𝑚W),  𝜌c-neftin sıx1ığı 
(kq/𝑚T),  ∆𝜌-kəmərdən sızma yerində daxi1i və xarici təyziqilər 
fərqidir. 

Qeyd edim  ki, kəmərin dərinliyi ℎ5 o1an dənizin dibi ilə çəkilib 
və sızma kəmərin hər hansı (X) məsafəsində baş verib, onda 
sızmanın baş verdiyi yerdə borunun daxili təzyiqi 𝑃f qəbul etmiş 
olsaq (1) ifadə aşağıdakı kimi olar: 

                                       q=𝑐]·a^W(gh4gijk)
`a

;                            (2) 

Burada,  𝑃l,5=𝜌m𝑔ℎ5-dənizin suyunun yaratdığı hidro statik 
təziqdir (𝜌m-suyun sıx1ığı).  

Neft kəmər1ərinin qəza rejimləri ilə bağ1ı əsas məsələlərdən biri 
də borunun zədələndiyi, sızma yerinin zamanında və doğru 
diaqnostika etməkdən ibarətdir. Sualtı şəraitdə sızma yer1ərinin, 
aşkar edilməyinin xüsusi bir əhəmiyyəti var.  

Ümumi neft kəmərindən qəza zamanı dənizə neftin  
axmasımüşahidə olunarsa, o zaman  axan mayenin miqdarını, 
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dənizin dərin1iyi, kəmərdə  olan ilkin  təyziq, neftin xüsusiyyətləri, 
zədə1ənmə dərəcəsi, həmçinin boruda hərəkət rejimdən ası1ı olaraq 
dəyişmə  riyazi ifadə1ər vasitəsilə müəyyənləşdirmək olar. 
Müəyyənləşdirilib ki,suyun altında kəmərin zədə1ənmə yeri kəmərin 
buraxma qabiliyyətindən , deşiyin ölçüsündən  və başlangıcdakı 
təyziqdən asılı olaraq dəyişə bilər. Suyun dərinliyi azaldıqca neft 
sızma ha11arının ehtimalı ilə nəticə1ənən zədələnmə yerinin 
məsafəsi böyüyür. Bu səbəbdən, ilk növbədə ətraf təbii mühitin 
çirklənməsinin qarşısını almaqçun qəzaların vaxtında aşkar edilərək 
aradan qaldırılmasının ekoloji və iqtisadi əhəmiyyəti böyükdür.  

Nəticə və təkliflər 
İstər quruda, istərsə də dənizdə neft kəmərlərinin istismarı 

zamanı zədə1ənmə hallarında  ətraf təbii mühitə olan neqativ təsirlər 
təhlil olunub, neftin sızması hallarına təsir edən amillər öyrənilib, 
neft kəmərinin dağılma zonasının və dənizə axmış neftin miqdarının 
diaqnostikası üçün metodika təklif edilmişdir. 
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Torpağın bərpa edilməsi zamanı təbii minerallar əsasında 
hazırlanmış  kimyəvi meliorantlardan istifadə  böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Təbii meliorantlardan gəc  el arasında geniş yayılmışdır və qeyd 
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edim ki,  tərkibində gipsin miqdarı 40%-dən yuxarı olan gipsli 
süxurları gəc adlandırırlar.  

Respublikada  mövcud olan 22  gips yatağından çıxarılan  gəcin 
tərkibi, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri  yatağın coğrafi mövqeyindən 
və geoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. 

Təbii meliorant kimi tərkibində 40-80% gips olan gəc şorlaşmış, 
şorakətləşmiş  torpaqların  kimyəvi meliorasiyasında  ötən əsrin 50-
60-cı illərindən  başlayaraq tətbiq olunmuşdur.  Kimyəvi meliorant 
isə  Bakı Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda  alkilləşdirmə 
prosesindən alınan 83-89% sulfat turşusu və 11% üzvi qatışıqlardan 
ibarət olunan turşu məhluludur. 

Təcrübələr nəticəsində aşkarlanıb ki,  sulfat və xlorid  duzları ilə 
zəngin torpaqlara  təbii mineral olan gəc  və 2%-li turşu məhlulu ilə 
birgə  tətbiq olunduqda,  şorlaşma dərəcəsi təqribən 0.385 % azalır. 

Təbii mineralların əsasında hazırlanan kompleks kimyəvi 
meliorantlar  səmərəlilik nöqteyi nəzərindən qətiyyən tək halda 
istifadə olunan kimyəvi meliorantlardan geri qalmır. (2 %-li turşu 
məhlulu). Torpağın kimyəvi meliorasiyasında eyni effektivlik 
göstərirlər, lakin turşu məhlulunun  tək halda tətbiqi zamanı daha çox 
miqdar tələb edir, hansı ki gəc ilə kompleks şəklində hazırlanıb 
tətbiq olunduqda bu miqdar  nisbətən az olur 

Sulfat turşusunun istifadə olunacaq yerə nəqli, anbardan anbara 
aparılma, boşaldılma kimi uzun əmək və  vaxt tələb edən proseslər 
və xərclər onun az miqdarının istifadəsinə üstünlük qazandırır.   

Gəc ayrılıqda aktivliyi çox az olan bir meliorantdır və  o 
torpaqdakı karbonatları parçalamağa kifayət etmir.Bu tip aktivliyi  
aşağı olan meliorantlar işləndikdə  torpaqdan CaCO3 parçalanmır və 
CaSO4*2HOH  kimi yeni duz yaranır. Əmələ  gələn  gips torpaqda  
illərlə  mövcud olan gipslə müqayisədə daha aktivdir və suda 
həllolma xüsusiyyəti də yaxşıdır. 

Nəticə olaraq qeyd edim ki, ağır qranulometrukliyə malik olan 
Xəzəryanı  zonaların torpaqlarında filtrasiya  qabiliyyəti çox zəif 
olduğundan, daha dərin qatların  tam  duzsuzlaşdırılması mümkünsüz 
haldır. Lakin ən uyğun, ən effektiv variant gəc, daş kömür kimi təbii 
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minerallar əsasında hazırlanan kimyəvi meliorantlarla torpağın 
yaxşılaşdırılmasıdır. Torpaqda məhsuldarlığa görə də  ən yaxşı nəticə  
zəif  sulfat turşusu məhluluyla  təbii mineralların  birgə tətbiq 
olunduğu variantlardır. Səmərləliliyi yüksək olan, kapital xərci 
nisbətən aşağı olan  bu  metod (təbii mineralların sulfat turşusu ilə 
kompleks tətbiqi)  torpaqların kimyəvi meloirasiyasında 
qüsursuzdur. 
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Azərbaycanda istehsal olunan zəfəran bütün dünyada tanınmış 

və polulyardır. Qədim dövrlərdən bu ədava dərman kimi istifadə 
olunur. Zəfaran tərkibində olan efir yağları ona unikal iy, dad və 
rəgləndirici xassələr verir. Zəfəranın kimyəvi tərkibinə pikrokrosin 
qlikozid şəklində efir yağı  daxildir; quru məhsulda efir yağının payı 
təxminən 1%-dir. Pikrokrosin zəfəranın efir yağında olan əsas 
maddədir və acı bir dad verir. Efir yağının tərkibində sineol və pinen 
kimi kompleks maddələr də var [1,2]. 

Toplama və istehsal prosesi çox çətin və bahalıdır, buna görə 1 
kiloqram zəfəran ədviyyatı almaq üçün 150 mindən çox çiçəyi emal 
etmək lazımdır. Yetişdirmə, yığım və emal xərcləri yüksək olduğu 
üçün zəfəran hətta qırmızı qızıl da adlandırılır [2]. 

Hal-hazırda ən inkişaf etmiş sahələrdən biri şəhər əkinçiliyi 
olduğu üçün bir skrininq apardıq və eyni zamanda eyni şərtlərdə 
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Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində zəfəran yetişdirməyə çalışdıq. 
İşin nəticələri Cədvəl 1 -də verilmişdir. 

Cədvəl 1 
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systems are complex formations that have significant effects on 
nutrition, human health and a variety of other different outcomes, 
including economic growth, natural resources, environmental 
sustainability, and sociocultural factors. Food systems are one of the 
drivers of climate and environmental change that affect their 
resilience [1]. There are many gaps in nutrition research at the 
moment, despite the fact that a lot of attention has been paid to this 
topic in recent years. We summarize this emerging area and describe 
what innovative nutrition research is needed to drive food policy 
change in an era of climate disruption and environmental degradation 
We propose this area and describe important follow-ups in this area 
to bring new food policy in times of violation of the climatic balance. 
Research is needed on the impact of the food system on diet, as well 
as on human health, in order for nutritional health to be effective.  

Nowadays, this problem is relevant, and there is also active 
debate about how the status of food systems can be improved to 
guarantee safe and proper nutrition for the health of the population, 
as well as to be safe for the environment, so as not to stimulate 
climate change, as well as others. aspects. It is our vital duty to 
transform food systems to provide healthier and more nutritious food 
for all, so efforts in this area are more important than ever. Research 
plays an important role in determining the course for nutrition, health 
and sustainability. The most important role in determining the diet, 
nutrition and health is research on the topic. 
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Быстро возрастающий объём информации требует 
совершенствование существующих и создание новых видов её 
записи, хранения и размножения. Поиск бессеребрянных 
материалов для резистов в значительной мере стимулируется в 
связи с истощением мировых запасов серебра, которое в резуль-
тате одного цикла фотографического процесса безвозвратно 
теряется приблизительно наполовину.  

В данном сообщении рассматривается синтез нового 2- 
замещённого циклопропилстирола и исследование 
закономерностей радикальной сополимеризации 
синтезированного мономера с бутилметакрилатом (БМА) с 
последующим изучением его фоточувствительных и 
теплофизических свойств. Гем-дихлор-пара-циклопропилстирол 
(ГПЦС) был получен взаимодействием дихлоркарбена, 
генерированного в условиях щелочного гидролиза хлороформа 
с п-дивинилбензолом в присуствии катализатора 
триэтилбензиламмонийхлорида (ТЭБА) с хорошим выходом 
(82%).  

Синтез соединения и его сополимеризация с 
бутилметакрилатом (БМА) проводили в присуствии 
динитрилазоизомасляной кислоты (ДАК) в массе и в растворе 
бензола при 65ºС. 

 

 
Структура и состав синтезированного сополимера 

установлены на основе данных спектральных (ИК и ПМР) и 
элементного, а также химического анализов.  На основании 
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спектральных данных установлено, что сополимеризация в 
выбранных условиях указанных мономеров реализуется по 
двойной связи винильной группы с сохранением без изменения 
циклопропанового и эпоксидного кольца. Сополимер при этом 
имеет линейную структуру с различными боковыми функ-
циональными группами. Выявлено, что константы 
относительной активности сомономеров М1(ГПЦС) и М2(БМА) 
составляют: r1=1.35 и r2=0,55 соответственно. На основании 
этих данных вычислены параметры Q-e по схеме Алфрея-
Прайса.  

Таким образом, наличие в макромолекулах сополимеров 
циклопропановых групп и двойной связи в сочетании с 
карбонильной группой и атомов хлора значительно увеличивает 
чувствительность к УФ облучению. Фоточувствительность при 
этом составляет 48,5-52,8 см2/Дж-1.  

Создание новых фоточувствительных материалов на базе 
синтезированных функциональнозамещённых 
циклопропилстиролов открывает возможность в перспективе 
использовать их в качестве резистов негативного типа.   

 
POLİMER GELLƏR 
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II kurs.qrup A3210 
 

Funksional polimerlərin öyrənilməsi yeni elm sahələrinin və 
yeni tətbiq sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Gel 
texnologiyası son dövrlər sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir və 
bununla yanaşı artıq məişətdə, kənd təsərüfatında və eləcə də bir çox 
sahələrdə bu texnologiyanın imkanlarından faydalanırlar. Yüksək 
sorbsiya qabiliyyətli gellərdən uşaq bezlərinin istehsalında (natrium 
– poliakrilat), kənd təsərüfatında bitkilərin sağlam yetişdirilməsində 
və farmakologiyada istifadə olunur. Ağıllı gel texnologiyasının 
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inkşafı imkan verir ki, hər hansısa bir impulsiv təsirə cavab olaraq öz 
xassələrini dəyişə bilən polimer gellər yaradılsın.  

Hidrogellər: Hidrogellər fiziki və ya kimyəvi bağlarla bir-birinə 
bağlanmış makrozəncirlər şəbəkəsindən təşkil olunurlar. Onların 
elastiklikləri, smart material olmaları və yüksək suudma 
qabiliyyətləri onları vacib tətbiqi material edir. Hidrofob gel 
texnologiyası imkan verir ki, biz üzvi maddələrlə su qarışıqlarını 
yüksək seçiciliklə ayıra bilək. Hidrogel olaraq əsasən poliakrillərdən, 
poliakrilamidlərdən və s. bunlar kimi funksionallıq daşıyan 
polimerlərdən istifadə olunur. Bu polimerlərin müxtəlif birləşmələrlə 
modifikasiya edilməsi zamanı onların fiziki-mexaniki xassələri, 
sorbsiya etmə qabiliyyəti, sorbsiya etmə müddəti və kimyəvi 
reagentlərə qarşı həssaslığı dəyişir. Bu polimerlərə (əsasən akril 
birləşmələri) alkil-fenil qruplarının daxil edilməsi onlardan hidrofob 
gel almağa imkan verir. Belə üzvi maddələri sorbsiya edə bilən, lakin 
suyu sorbsiya etməyən birləşmələrdən köhnəlmiş neft quyularının 
məhsuldarlığını artırmaqda istifadə olunur. Neft quyusuna daxil 
edilmiş aşağı özlülüklü gelin quyu boşluğundakı şəraitə uyğun olaraq 
özlülüyü artır və lay sularının quyu boşluğuna axmasının qarşısını 
alır. [1] (Seiffert, 2015) 

Aerogellər: Aerogellər, həcminin 99% -ə qədərini boşluq təşkil 
edən materiallardır. Müxtəlif birləşmələrin aerogelləri sənaye və 
laboratoriya şəraitində alınmışdır. Bu materiallar alındıqları 
maddələrin ənənəvi hallarından kəskin sürətdə fərqlənirlər. Kritik 
temperatur şəraitində yüksək təzyiqli avtoklavda istehsal olunan bu 
materiallar nano ölçüdə məsamələrə sahib olur. Silisium əsaslı, 
silikat əsaslı, polimer əsaslı və s aerogellər alınmışdır. Polimer əsaslı 
aerogellər üç ölçülü konfuqrasiyanın avtoklav şəraitində əldə 
olunması ilə istehsal olunur (sindiotaktik – polistirol, p – 
xlormetilstirol, pentafluormetilstirol və s. ilə modifikasiyalar). 
Aerogel texnologiyası gələcəyin texnologiyalarından biridir. Bu 
materiallar əsasında yüksək termoizolizasiya materialları istehsal 
olunur. [2] (Michel A. Aegerter, 2011) 
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Məlumdur ki, XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıc onilliklərində 
təbii və sintetik seolitlər öz ünikal xüsusiyyətlərinə görə bir 
adsorbent və katalizator kimi istifadə olunmaqdadırlar. Seolit tərkibli 
katalizatorların digər katalizatorlardan üstünlüyü onların  çox dəfəli 
adsorbsiya-desorbsiya və reaksiya regenerasiya prosesləri zamanı 
uzun müddətli işləmə qabliyyətinə , turş mühitə qarşı və yüksək 
termiki davamlığa malik olmasıdır. Digər tərəfdən seolitin ion 
mübadilə kationunu və Sİ/AL nisbətini dəyişdirərək onların kiçik 
molekul çəkili qaz karbohidrogenlərin oliqemerləşdirib və aromatik 
karbohidrogenlərə çevrilmə proseslərində daha aktiv katalizator 
halına gətirilməsi mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, 
karbohidrogenlərin oksid və seolit katalizatorlar üzərində səthdə 
əmələ gələn karbon çöküntüləri aktivliyə bu və ya digər formada 
təsir edə bilər. Ümumi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qaz 
karbohidrogenlərin seolit katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı 
səthdə əmələ gələn karbon çöküntülərin (sıxlaşma məhsulları) təbiəti 
və rolu əksər hallarda nəzərə  alınmamışdır. Bu təqdim olunan işin 
yerinə yetirilmə vacibliyini müəyyən etmişdir. İşin məqsədi 
propilenin yüksək silsiumlu seolitin H-forması üzərində çevrilməsinə 
təsir edən faktorların və əmələ gələn qaz və maye maddələrin 
paylanmasının müəyyənləşdirilməsidir.           
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Müəyyən olunmuşdur ki, propilenin katalizatorun üzərində 
çevrilməsi zamanı 200-3000 C temperaturlarda maye məhsulun əsas 
hissəsi alifatik, 400-4500 C temperaturlarda isə aromatik 
karbohidrogenlərdən ibarətdir.Seolit katalizatorların səmərəli istifadə 
olunması üçün seolitin səthində karbon çöküntülərinin əmələ gəlməsi 
böyük əhəmiyyətə malik olsa da bu məsələyə kifayət qədər fikir 
verilməmişdir. 

Deyilənləri nəzərə almaqla propilenin yüksək silsiumlu seolit 
katalizatoru üzərində çevrilmə prosesi zamanı səthdə əmələ gələn 
sıxlaşma məhsulların (karbon çöküntülərinin) fiziki-kimyəvi 
xassələri nəzərdən keçirilmişdir. Qısa bir müddətdə sintetik 
seolitlərin göstərilən proseslərdə intensiv istifadə olunması praktiki 
əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan C2-C3 olefinlərin seolit tərkibli 
katalizator üzərində yüksək oktanlı motor yanacağına çevrilməsi 
nəzərdən qaçırdıla bilməz.  

Son illərdə prosesdə əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının 
katalizatorun aktivliyinə mənfi təsir göstərmədiyi müəyyən 
olunmuşdur. 

Propilenin YSS-H-forması üzərində çevrilməsi 473 K 
temperaturda baş verir. Reaksiya temperaturunun 573 K-ə qədər 
artırılması ilə çevrilmə dərəcəsi artaraq 98% təşkil edir və bundan 
sonra nisbi sabit olaraq saxlanılır. Maye məhsulun maksimal çıxımı 
593 K temperaturda müşahidə olunur və 80% təşkil edir. Bu zaman 
maye məhsulda olan aromatik karbohidrogenlərin miqdarı artaraq 
10% təşkil edir. Propilenin tədqiq olunan katalizator üzərində 
çevrilməsi 573 K temperaturdan sonra müşahidə olunur. Beləliklə 
723 K temperaturda maye məhsulda alifatik karbohidrogenlərin 
miqdarı azalaraq 10% təşkil edir. Bu temperaturda maye məhsulun 
əsas hissəsi aromatik karbohidrogenlər təşkil edir. 

Bu prosesdə, göründüyü kimi eyni bir temperaturda 
katalizatorun aktivliyinin bərpa olunması onun səthinin karbon 
çöküntüləri ilə modifikasiya olunmasından çox asılıdır. Propilenin 
çevirilmə dərəcəsi və maye məhsulun çıxımı nəinki temperaturdan 
və həmçinin təmas müddətindən də asılıdır.  
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Propilenin yüksək silsiumlu seolitin H forması üzərində 
çevirləməsi zamanı səthdə əmələ gələn karbon çöküntülərinin 
(sıxlaşma məhsullarının) diferensial – termiki analizi daha çox 
əhəmiyyət kəsb edir. (Şəkil 1)    

 
 
Şəkildə iki müxtəlif temperaturlarda 15 saatdan çox müddətdə 

işlənmiş katalizator nümunələrinin diferensial-termiki analizi təsvir 
olunmuşdur. 

Termoqrammada TQ əyrisi pilləli formaya malikdir. Bu da 723 
K temperaturda propilenin çevrilməsi zamanı 15 saat müddətində 
səthdə əmələ gəlmiş karbon çöküntüləri müxtəlif temperaturda 
stabilliyə malik olmasını təsdiq edir. DTA əyrisinin son hissəsində 
nisbətən kiçik intensivliyə malik olan  və 1033 K temperaturda 
müşahidə olunan ekzoeffekt səthdə əmələ gələn karbon 
çöküntüsünün (sıxlaşma məhsullarının) mövcud olmasını göstərir. 
Katalizator nümunəsi öz aktivliyini praktiki olaraq itirmir. (33 a ) 

Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, propilenin yüksək 
silsiumlu seolit katalizatorun H-forması üzərində çevrilməsi zamanı 
səthdə əmələ gələn karbon çöküntüsü prosses zamanı seolit 
katalizatorunun aktivliyinə əks təsir etmir. 
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Polietilen istehsal həcminə görə dünya miqyasında birinci yerdə 
olan termoplastik yüksəkmolekullu birləşmədir. Buna səbəb onun bir 
çox xüsusiyyətlərə - turşuların, qələvilərin, oksidləşdiricilərin 
təsirinə davamlı olması, suyu və qazı keçirməməsi və digər xassələri 
ilə əlaqədardır. Polietilen əsasında hazırlanan kompozisiya 
materiallarından sənayenin bir çox sahələrində, o cümlədən 
məişətdə, qida sənayesində, kənd təsərrüfatında, tikintidə, tibbdə və 
s. sahələrdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Sənaye miqyasında polietilen əsasən yüksək və alçaq təzyiqdə 
istehsal olunur. Yüksək təzyiqdə (150-300 MPa) istehsal olunan 
polietilenin sxılığı daha aşağı  (910-930 kq/m³), alçaq təzyiqdə (3-5 
MPa) istehsal olunan polietilenin sıxlığı isə  daha yüksək (960-970 
kq/m³) intervalında olur. Alçaq təzyiq altında istehsal olunan yüksək 
sıxlıqlı polietilenin kristallıq dərəcəsi, ərimə temperaturu və sıxlığı 
uyğun olaraq 75-90%, 120-130°C, 950-970 kq/m³ intervalında olur. 
Alçaq təzyiqdə alınan yüksəksıxlıqlı polietilenin alınmasında 
üçetilalilalüminium ilə titan dördxloridin nisbəti 1:1 və ya 1:2 kimi 
olmalıdır [1-2]. 

Polimerlər əsasında hazırlanan kompozitlər tərkibi iki, üç və ya 
daha çox müxtəlif təbiətli, fazalı birləşmələrin uyğun üsullarla emalı 
nəticəsində alınan materiallarıdır. Tərkibin əsasını matrisa təşkil edir. 
Əlavələr isə müxtəlif məqsədlər üçün təyinata uyğun 
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inqredientlərdir. Kompozitin əsas göstəriciləri matrisanın və 
əlavələrin (inqredientlərin) göstəricilərindən tamamilə fərqli olur. 
İstifadə olunan inqredientləri seçərkən ilk növbədə onların ekoloji 
təmizliyinə və iqtisadi cəhətdən əlverişli olmasına diqqət 
yetirilməlidir. 

Əlaqələndirici kimi nisbətən ekoloji təmiz modifikasiya 
olunmuş azot tərkibli oliqomerdən istifadə olunur. Doldurucu kimi 
əlavə olunan komponentlər üzvi, qeyri üzvi, metallik, bioloji və s. 
mənşəli ola bilər. Hər hansı bir xüsusiyyətə malik olan doldurucunun 
matrisada paylanması məqsədli kompozitin əsas göstəricilərinin 
tənzimlənməsinə təsir edən amillərdən biridir. Son zamanlar üzvi və 
qeyri üzvi doldurucu kimi sənaye tullantılarından istifadəyə daha çox 
üstünlük verilir. Üzvi doldurucu kimi ağac unundan, şabalıd, qoz, 
fındıq, badam qabığının tozundan, müxtəlif heyvanların 
sümüklərinin tozundan istifadə olunur. Qeyri üzvi doldurucu kimi isə 
alunitin emalı prosesinin tullantısı olan boksit şlamından istifadə 
olunur. Toz halında olan doldurucunun ölçüsü 100 mkm-dan çox 
olmamalıdır  [3-4]. 

Kompozisiyanın tərkibində doldurucunun olması fazalar 
arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə və kompozisiyanın kompleks 
mexaniki və istismar göstəricilərinin formalaşmasına təsir edir  [5]. 

Polietilenin emalı prosesini yaxşılaşdırmaq və onun əsasında 
alınan kompozitin istiyədavamlılığını yüksəltmək üçün müxtəlif 
mineral doldurucular əlavə olunur. Doldurucunun miqdarı 2-6 kütlə 
hissə miqdarında əlavə olunur. Müxtəlif metalların tozlarından 
doldurucu kimi istifadə etdikdə diferensial termiki analizin nəticələri 
müsbət olmuşdur, yəni doldurulmamış polietilenlə müqayisədə 
istiyədavamlılıq təxminən 2 dəfə çox olmuşdur. Polietilen otaq 
temperaturunda toz halında olan metallarla qarışdırıcıda 4-5 saat 
müddətində həmcins kütlə alınana kimi qarışdırılır. Sonra 
kompozitin özlülüyü, möhkəmliyi, doldurucunun kütlədə miqdarı, 
dispersliyi, elastikliyi və s. göstəriciləri tədqiq olunur.  

Doldurucunun təbiətindən və miqadarından asılı olaraq 
doldurulmuş polietilenin ərimə indeksi doldurulmamış polietilenin 
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ərimə indeksindən kəskin fərqlənir. Bu göstərici emal zamanı 
optimal variantın seçilməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Emal zamanı əvvəlcə hesablanmış miqdarda yüksək sıxlıqlı 
polietilen və doldurucu alüminium folqaya tökülür, 140 °C 
temperaturda pres altında sıxılır. Bu şəraitdə folqada qarışıq 
təxminən 5-10 dəqiqə saxlanılır, sonra soyudulur və alüminium 
folqadan çıxarılır. Növbəti mərhələdə hazırlanan kompozitin əsas 
fiziki-mexaniki göstəriciləri tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, 
yüksək sıxlıqlı polietilenə doldurucu əlavə etməklə alınan 
kompozitin bərkliyi yüksəlmiş, maya dəyəri aşağı düşmüşdür. 

Polietilen və onun əsasında alınan kompozitlərdən örtük, 
qablaşdırma, plyonka, izolyator və s. məqsədlər üçün istifadə 
olunması tövsiyə olunur. 
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Nehrə yağı seperasiya və qarışdırma proseslərindən alınır. Lakin 
keçi südündən də alına bilər. Nehrə yağı iri saxsı qabda düzəldilir. 
Bunun üçün böyük səbir lazımdır və proses olaraq davamlıdır. Nehrə 
yağının tərkibi əsasən takaferollar, karatin, vitamin D və başqa 
antioksidanlara malikdir. Nehrə yağı qəbul olunduqda insanın  həzm 
sistemində sorulma prosesindən sonra bədəndə qarmonların 
sintezində iştirak edir [1].  

Gün ərzində insanın bədəni yeyinti məhsullarından xolesterini 
alaraq özündə 2 qram sintez edir. Bildiyimiz kimi nehrə yağı 
vitaminlərlə zəngindir və dərinin, dişlərin, hücəyrələrin 
sağlamlığında əsas rol oynayır. Ənənəvi nehrə yağının yağlılığı 80%-
dən az olmamalıdır [2]. 

Bunların hamısına əsasən, Azersun Holdinqdə  keçirdiyimiz 
analizdən aldığımız nəticəyə əsaslanaraq Quba şəhərində alınmış 
nehrə yağının keyfiyyəti və orqanoleptik göstəricilərinin müsbət 
olduğunu sübut etmişik. 

 
Cədvəl 1 
S/
s 

Göstəricini
n adı 

Sınaq üsulu  Normativ 
sənədə uyğun 
olaraq (GOST 
32261-2013) 
qəbul olunmuş 
səviyyələr 

Nümunədə 
təyin 
olunan 
səviyyə 

    Yağ 
1 Yağ 

tərkibi, % 
GOST 3626-73 - 73.1 

2 Yağ 
turşularının 
tərkibi, % 

 
 
 
 
ISO 12966-4: 
2015, 
"Düzəltmə 

  

3 C4:0 Yağ 2.4-4.2 2.74 

4 C6:0 
Kapron 
turşusu 

1.5-3.0 1.59 



 248 

5 C8:0 Oktan 
turşusu 

faktoru" tətbiq 
edilmir 
Nümunə 
hazırlanması: 
GOST 31665-
2012 

1.0-2.0 0.86 

6 C10:0 
Dekanoik 
turşusu 

2.0-3.8 1.84 

7 C12:0 
Laurik 
turşusu 

2.0-4.4 2.16 

8 C14:1 
Miristolein 
turşusu 

0.6-1.5 1.32 

9 C 16:0 
Palmitin 
turşusu 

21.0-33.0 30.1 

10 C 16:1 
Palmitolein 
turşusu 

1.5-2.4 1.59 

11 C18:0 
Stearin 
turşusu 

8.0-13.5 11.84 

12 C18:1 
Olein 
turşusu 

20.0-32.0 29.23 

13 C 18:2 
Linolein 
turşusu 

1.7-5.1 1.89 

14 C18:3 
Linolein 
turşusu 

≤1.5 1 .04 

15 C 20:0 
Araxidin 
turşusu 

≤0.3 0 

 
Göstərilən cədvəl qaz xromatoqrafiya üsuluna əsasən nehrə və 

palma yağı arasındakı fərqləri əks etdirir. Hal-hazırda laboratoriya 
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şəraitində yağlar və yağlar haqqında araşdırmalar etmək üçün sis-, 
trans- yağ turşusu izomerlərinin tərkibi və nisbəti öyrənilməlidir.   
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The process of removing sand from a well is associated with a 

number of operations that make up the main technological line 
during the operation of wells with sucker rod pumps. The most 
significant factors are the speed of the ascending flow during the 
operation of the well, the viscosity of the pumped liquid and the 
fractional composition of the sand entering the well from the 
operating oil-bearing horizon. Due to the fact that in it is almost 
impossible to influence the viscosity and composition of the sand 
when puming fluid from the well, it is therefore more realistic to 
study the process of fluid flow in the riser pipes and in the 
production string to create and effective process for removing 
mechanical impurities from the formation fluid [1,2]. 

Currently, surface-driven screw pumping units have become 
widespread in the fields. During their operation, the fluid flow in the 
riser pipes is formed almost continuously. Therefore, it becomes 
necessary to compare the movement of grains of sand in pipes both 
with intermittent and continuous movement of liquid. Therefore, we 
compare the processes with intermittent and continuous movement 
of the fluid pumped out of the well in the production string in which 
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the downhole pump is located. Naturally, the conclusions obtained 
will also be valid for the riser pipes of the pumping unit [2]. 
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Abşeron yarmadasında torpaqların xüsusən neftlə çirklənməsi 

qabaqcıl problemlərindən hesab olunur. Ərazisinin sahəsi 222000 ha 
olan yarmadanın məhsuldarlığını itirmiş torpaqları 33.34 min ha 
əhatə edir, habelə neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların 
sahəsı 10000ha ərazini əhatə edir.  

ARDNŞ-nin balansında olan neft və neft mşhsulları ilə 
çirklənmiş torpaqlar 7500 hektarı əhatə edir ki, təxminən 2800 hektar 
torpaqlar neft və neft məhsulları ilə daha çox çirklənməyə məruz 
qalmışdır. Sözü gedən torpaqların çirk1ənmə dərəcəsi 1,5_2% ilə  
32_40% arasında, 2,5-3 metr dərinlikdə qeydə alınmışdır. Abşeron 
yarımadasında torpaqların özünü bərpa xüsusiyyətini minimuma 
endirməsində əsas səbəb bu zonanın tam sənaye1əşməsi habelə 
yarırnsəhra təbii şəraitin mövcudluğudur.  

Səthi və dərinliyinə görə çirklənmə dərəcəsininin təyin olunması 
zamanı "Balaxanneft", "Suraxanneft" və Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
adına NQÇ idarələrinn quyu ətrafından 30m radiuslu 10, 20, 30, 40, 
50 sm və quyu ağzı (0,6_1,0 m) sahələrdən, o cümlədən  60-70 və 
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80sm torpaq dərinliyindən götürülən nümunələr tədqiq olunmuşdur 
ki, bu nümunələrin dərinlik, sahə üzrə çirklənmə dərəcələri 
1aboratoriya şəraitində yüksək temperaturlu su  (9O°C) və 
həllediciylə yumaqla təyin  olunmuşdur. Dərinlik artdıqca neftlə 
çirklənmə dərəcəsi azalır. Neft quyusunun ağzında isə bu göstərici 
8_10% təşkil edir, 1,1_1,5% çirklənmə dərəcəsi isə  30_40 m 
dərinlikdə müşahidə olunur. 

Deməli belə nəticəyə gəlmək olar ki, səthi torpaq sahəsindən  
dərinliyə irəlilədikcə çirklənmə dərəcəsi göstəricisi müəyyən yerə 
kimi yüksək qiymət alır və sonra isə azalır. Dərin1ik1ər üzrə 
götürülən torpaq nümunələrin laborator analizləri yuxarıda qeyd 
etdiyim cümləni təsdiq edir. Neft Quyusunun ağzında (0,56_1,02 m) 
o cümlədən, 5 m dərinlikdən götürülən torpaq nümunə1ərinin 
çirk1ənmə dərəcəsi  məsafədən asılı olaraq 22_6O sm dərinlikdə artır 
və sonra azalma müşahidə olunur. 

Bərpa olunacaq torpaqları təqdiq edərkən, ərazidəki torpağın 
tipоlоji kateqoriyası, torpağın üstünü örtmüş çirkli neft layının 
qalınlığı, məsamələrindən içəri hоpan layın çirklənmə dərinliyi və 
qalınlığı, torpağın biо1оji mənimsəməyə dəyərliliyiylə xarakteriza 
olunur. Rekultivasiya üsulunu seçərkən, tоrpaqların ümumi 
fiziki_kimyəvi habelə aqrоkimyəvi göstərici1əri, həmin ərazidən 
götürülən nümunələr labоratоr şəraitdə analiz  оlunurlar. Neftlə 
çirklənən torpaqların tədqiqində və bərpasında tоrpaq xəritəsi mühim 
əhəmiyyət kəsb edir, ümumi dayaq nöqtə1əri götürülür, torpaq 
nümunəsi alınacaq yerlərdə nöqtələrin kооrdinat1arı birbaşa xəritəyə 
köçürdülür. Həmin xəritənin əsasında tоrpaq sahələri (çirklənmiş) 
göstərilir. Torpaqda çirklənmənin dərinliyindən asılı оlaraq, 
çıxardılıb təmizlənməsi (mexaniki rekultivasiyada) tələb edilən 
tоrpaq kütləsi məhz belə təyin edilir. 
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Balaxanı qəsəbəsində ayrılmış 20 hektar ərazidə inşa olunan və 
illik gücü 500 min ton olan zavod hər biri 250 min ton olan 2 xəttən 
və elektrik enerjisi istehsal edən turbindən ibarətdir. Tullantıların 
yandırılması prosesi nəticəsində il ərzində 231,5 milyon ktv/saat 
elektrik enerjisinin əldə olunması nəzərdə tutilmuşdur. 

Bizim apardığımız tədqiqat işi “dib külünün” kənd təsərrüfatı 
istiqamətində tətbiq olunması, daha doğrusu dib külündən meliorativ 
maddələrin alınmasına əsaslandırılır. 

Tədqiqatın birinci mərhələsində dib külünün kimyəvi və fiziki-
mexaniki xüsusiyyətlərinin tədqiqi həyata keçirilmişdir.  

Dib külü boz rəngli, dənəvər formada, bərk maddə şəklində olan 
istehsalat tullantısıdır. Tədqiqatlar zamanı ilk öncə dib külünün 
dənəvər tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. 

Cədvəl 1 
Dib külü nümunələrinin ələk analizinin nəticələri 

Nümunənin 
adı 

Fraksiya, % 

>2
0 

20
-1

0 

10
-5

 

5-
2,

5 

2,
5-

1,
25

 

1,
25

-
0,

63
 

0,
63

-
0,

31
5  

<0
,3

15
 

Nümunə 1 - 13,5 18,5 21,2 8,5 13,5 16,1 8,7 
 

Cədvəldən göründüyü kimi dib külünün dənəvər tərkibi 20 mm-
dən 0,315 mm-ə qədər geniş diapozonda dəyişir. Dib külünün 
kimyəvi analiznin nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, onun tərkibi 
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əsasən SiO2; FeO3; Al2O3; CaO; MgO; SO3 və (Na2O+K2O) –dan 
ibarətdir.  

Dib külü tullantılarının tam silikat analizi aparmışdır. Bundan 
sonra CaCO3 və hidrogen turşularında həll olunmayan çöküntünün 
miqdarı müəyyənləşdirilmişdir. Bunların miqdarı müvafiq olaraq 
18,5 və 48,40 % təşkil edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Geologiya İnstitutunda tullantının mineroloji tərkibi analiz 
olunmuşdur ki, dəqiq olunan dib külü əsasən SiO2; çöl şpatı, gil, 
gips, kalsit minerallarından təşkil olunmuşdur. Bundan başqa tədqiq 
olunan tullantının tərkibində P2O5; TiO2; VbO və xlor da aşkar 
olunmuşdur. 

Tədqiq olunan tullantının istifadə sahəsindən asılı olaraq suda 
həll olan duzların miqdarında təyin olunması çox əhəmiyyətli 
olduğuna görə onların da miqdarı müəyyənləşdirilmişdir. Bu 
məqsədlə su çəkimi analizindən istifadə olunmuşdur. Analiz 
nəticəsində dib külünün tərkibindəki Ca; Mg və Na-un miqdarı 
müvafiq olaraq 6,50; 1,50 və 0,04, HCO3; Cl və SO4 anionların 
miqdarının 0,60; 6,50 və 0,94 mq/ekv olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlinmişdir ki, 
məişət tullantılarının yandırılması zamanı əmələ gələn dib külü 
şorlaşmış, şorakətləşmiş torpaqların ekoloji basağlamlaşdırılması 
zamanı kimyəvi meliorativ istifadə oluna bilər.  
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Currently, oil refineries consume huge amounts of water for 
industrial processing processes, etc. Therefore, the processing and 
subsequent removal of deposits formed in oil-containing wastewater 
treatment systems is a necessity from the point of view of 
environmental protection. There are various types of wastewater 
treatment, but the biological method of purification is widely known. 
Stringent environmental standards and recycling of water for reuse 
have shifted focus to biological treatments because of its cost and 
pollutant removal efficiency. 

The process of biological purification consists in the removal of 
organic compounds from wastewater, as well as nitrogen and 
phosphorus compounds using a special biocenosis called activated 
sludge. 

Notoriously, activated sludge is a mixture of living organisms 
and a solid substrate. The structure of the activated sludge is a flake-
like mass of brown color. Usually, in fresh form, the active sludge 
has almost no smell or smells of earth, but, in case of rotting, it emits 
a specific putrid smell. It is an important component that is used in 
the biological wastewater treatment of domestic and industrial 
enterprises. 

However, there is a disadvantage in the wastewater treatment 
technological scheme with activated sludge, such as the formation of 
a large amount of spent activated sludge as a result of the conversion 
of some of the original pollutants into active biomass. Unfortunately, 
silt-filled silt accumulators and bio-ponds turn out to be a secondary 
source of pollution of treated wastewater that is discharged into 
natural reservoirs. In this regard, the problem of processing, removal, 
elimination and involvement of sludge accumulations in the further 
technological process or use in other sectors of the national economy 
is becoming increasingly relevant and economically justified. 

Perspective methods of sludge utilization are its involvement in 
the natural cycle of substances in the biosphere. The presence of a 
large amount of nutrients for plants in the silt allows it to be used to 
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eliminate disturbed ecosystems in an industrial zone, i.e., to create a 
soil layer during the reclamation of disturbed lands. 

Based on the considered method of disposal of sludge from oil 
companies, it has the following advantages, such as a short time for 
the disposal of sludge and the creation of a fertile soil layer. The 
method is highly effective, since large doses of silt are introduced 
into the soil, a double economic and environmental effect is achieved 
- utilization of silt and simultaneous recultivation of disturbed lands 
with the formation of lawns on them, a highly fertile and biologically 
active soil layer is created, dust formation decreases due to 
landscaping of the site, detoxification of toxic substances of silt 
occurs under the influence of atmospheric and microbiological 
factors, secondary contamination with silt toxicants of natural 
reservoirs into which purified wastewater from oil refineries is 
discharged. 
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Aromatik karbohidrogenlərin suların tərkibinə düşməsi  
emulsiya və suspenziyaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Praktiki 
olaraq həllolmayan politsiklik aromatik karbohidrogenlər (məs., 
naftalin) kiçik dispers hissəciklər kimi suda asılı vəziyyətdə qalırlar. 
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Belə karbohidrogenlərin təmizlənməsi üçün adsorbsiya üsulundan 
(benzol, naftalin), ekstraksiya üsulundan (sterol, etilbenzol, naftalin 
və digər politsiklik aromatik karbohidrogenlər), kokskimya 
zavodunun çirklənmiş sularından mürəkkəb qarışıq şəklində olan 
aromatik karbohidrogenləri təmizləmək üçün flotasiya üsulundan 
istifadə edilir. 

Benz(a)-piren-3,4 və digər aromarik karbohidrogenləri dərin 
təmizləmək üçün su ozonla oksidləşdirilir və xlorla emal olunur. 

Qeyd olunan üsullarla suyu aromatik karbohidrogenlərdən az 
miqdarda təmizləmək olur. Belə karbohidrogenlərin destruksiyası 
üçün bioloji təmizləmədən geniş istifadə olunur. Bu üsul tərkibində 
benzol,toluol, ksilol və naftalin olan  piroloiz  sexlərinin çirkab 
sularının təmizlənməsində tətbiq edilir. 

Biokomyəvi təmizləmə qapalı su təchizatı sistemində təkrar 
istifadə olunan neft emalı zavodunun tullantı sularının 
təmizlənməsində tətbiq olunan əsas üsullardandır. Mikroorqanizmlər 
təbiətdə analoqu olmayan süni sintez olunmuş üzvi maddələrdən 
başqa bütün üzvi maddələri oksidləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. 
Mikroorqanizmlərlə oksidləşmə prosesinin intensivliyi və ardıcıllığı 
üzvi maddənin bir çox amillərindən asılı olsa da, əsas təsir edici amil 
maddənin kimyəvi quruluşudur.  Ən az mövcud olan karbon 
mənbələri oksigen atomları olmayan maddələr - karbohidrogenlərdir. 
Bununla belə, tullantı sularında asanlıqla parçalana bilən digər qida 
mənbələri olmadıqda, karbohidrogenlər də aktiv mikroorqanizmlər 
tərəfindən parçalanır. Müəyyən edilmişdir ki, karbоhidrоgen 
zəncirində şaхələnmə nə qədr çох оlarsa, о, bir о qədər də biоlоji 
оksidləşməyə davamlı оlur. Mоlekulunda karbоn atоmlarının sayı 
10-a qədər оlan üzvi turşular daha asan оksidləşir. Karbоn 
atоmlarının sayı çох оlduqda turşunun оksidləşməsi üçün 
mikrооrqanizmlərin mühitə müəyyən uyğunlaşması tələb оlunur, 
оksidləşmə sürəti aşağı оlur. 

Aromatik  karbohidrogenlərlə çirklənmiş suların bioloji 
təmizlənməsində təmizləməyə təsir edən amillər, prosesin getmə 
mərhələləri araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, karbohidrogen 
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zəncirində şaxələnmə nə qədər çoxdursa,  o,  bir o qədər də bioloji 
oksidləşməyə davamlı olur. 
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TORPAQLARIN AĞIR METALLARDAN 
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Torpaqların ağır metallardan təmizlənməsi müasir dövrün 
mühüm ekoloji problemlərindən biridir. Onların çökməsi çətin həll 
olan birləşmələr şəklində, torpaq profili sərhəddində yuma ilə, bitki 
və mikrooorqanizmlər vasitəsilə torpaqdan ayrılma, yüksək  kation 
mübadilə tutumuna malik minerallarla sorbsiya və sorbentlər qarışığı 
ilə mümkündür. 

Tədqiqatın məqsədi: Torpaqların ağır metallardan 
təmizlənməsində istifadə olunan yeni metodların 
müəyyənləşdirilməsidir. Tədqiqat obyekti kimi ağır metallarla 
çirklənmiş torpaqlar götürülmüşdür. 

Şəhər şəraitində torpaqların təmizlənməsi aşağıdakı üsullarla 
aparıla bilər: 

1) Qruntun və ya onun bir hissəsinin əvəz olunması ilə; 
2) Torpaqların toksinlərdən elektromeliorasiya üsulu  və ya 

selektiv tərkibli yuyucu sulardan istifadə etməklə yuyulması; 
3) Bitkilərin becərilməsi zamanı bioloji meliorasiya zamanı;  
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Şəhər torpaqlarında ağır metalların toksikliyini azaltmaq üçün 
onların çətin həll olan birləşmələrlə əlaqəsi ilə mümkündür. Ağır 
metalların hərəkətedən formalarının torpaqlarda miqdarının 
azaldılması çətin həll olan çöküntülərin (karbonatlar, fosfatlar, 
hidroksidlər və s.) əmələ gəlməsi ilə mümkündür. Bu bizim 
təcrübədə aldığımız eksperimental nəticələri təsdiqləyir. 

Apardığımız tədqiqatlarla müəyyən olunub ki, torpaqların 
elektrikkeçirməsini artıran üzvi liqandlarla, duzlarla, ağır metallarla 
çirklənmiş şəhər torpaqlarının işlənməsi qurğuşun, kadmium, sink 
metallarının torpaqlardan məhlula keçməsini artırır. 

Təcrübə 1-də Elektroliz əsasında  kimyəvi avtoqrafiya ilə 14 V 
gərkinlikdə 45 dəq müddətində  torpaqlardan ağır metalların 
təmizlənməsi.Elektroliz müddəti başa çatdıqdan sonra ağır metallar 
sorbent layından 0,1 n H2SO4 (təsir müddəti 1 saat) məhlulu ilə 
ekstraksiya olunur. 

Təcrübə 2-də elektroliz 10 dəq. müddətində aparılır. Əldə 
olunan nəticələrə görə deyə bilərik ki, əlavə olunan üzvi qarışıqlar 
torpaqlardan qurğuşun və sinkin çıxarılmasını yüksəldir. 

Təcrübə 3-də 0,01 N HCl məhlulu ilə ağır metalların torpaqlarda 
hərəkətliliyinin dəyişilməsi  öyrənilir. 

Torpaqların 0,01 N HCl məhlulu ilə elektroliz üsulu ilə 
işlənməsi zamanı ayrılan ağır metalların miqdarı suda həll olan üzvi 
birləşmələrin miqdarından azdır. 

Bu üsulla torpaqların elektromeliorasiya ilə 14 V gərginlikdə 10 
dəq. müddətində aparılması ağır metalların torpaqlardan məhlula 
keçməsini artırır və demək olar ki, torpaqların təmizlənməsində 
istifadə olunur. Suda həll olan üzvi birləşmələrlə torpaqların 
işlənməsi, ağır metallarla çirklənmiş torpaqların 
elektromeliorasiyasının effektivliyini artırır. 
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The study of the effect of temperature on the adsorption process 

is mainly used to determine whether adsorption is endothermic or 
exothermic [1]. In the presented work, the sorption of brilliant green 
(BG) dye on lignin was carried out at different temperatures. BG is a 
cationic dye, and its molecular structure is shown in Fig. 1.  

 
Fig.1. Molecular structure of BG 

To study the temperature dependence of BG adsorption by 
lignin, three dye solutions with a concentration of 0.001 g/ml and 
0.03 g of lignin were taken, and the adsorption process was carried 
out at 25, 30, and 35 °C for 30 minutes. Based on the results, it was 
found that the adsorption of BG dye increases with increasing 
temperature. Thus, the sorption percentage of BG on lignin is 45% at 
25°C, 55% at 30°C, and 71% at 35°C. 

The increase in the adsorption of BG with increasing 
temperature can be associated with an increase in the dissociation of 
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-OH groups in lignin, which indicates an increase in the negative 
load on the surface of lignin with increasing temperature. Thus, as 
the temperature increases, the number of active centers for 
adsorption also increases, which leads to an increase in the 
adsorption of cation-type dyes at higher temperatures [2]. 
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Целью настоящего исследования было оценить способность 

местного бентонита удалять бриллиантовый зеленый из водного 
раствора и оптимизировать условия его адсорбции. Мы 
исследовали влияние дозы бентонита на адсорбцию 
бриллиантового зеленого. Для этого, краситель с начальной 
концентрацией (C0) 30 мг/л адсорбировали отдельно 
бентонитом в количестве 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 
0.04, 0.045 и 0.050 гр в статических условиях в течение 24 часов 
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(температура-298К). Равновесную концентрацию 
бриллиантового зеленого (CР, г/мл) определяли на 
спектрофотометре (Thermo Scientific™ GENESYS 30) видимого 
диапазона при длине волны 625 нм. На основании полученных 
результатов процент удаления был рассчитан с использованием 
уравнения R=((C0-CР)/C0)·100%. На основании полученных 
результатов был построен график, показывающий влияние 
содержания адсорбента на адсорбцию (Рис.1). Как видно из рис. 
1, процент удаления бриллиантового зеленого увеличивается с 
увеличением дозы бентонита с 0.015 г до 0.03 г. Более того, 
дальнейшее увеличение дозы бентонита с 0,03 до 0,05 г не 
привело к большему увеличению процента удаления 
бриллиантового зеленого. Это явление указывает на то, что 
после определенной дозы бентонита достигается максимальная 
адсорбция. 

 
Рис.1. Зависимость адсорбции бриллиантового зеленого 

красителя от количества бентонита [1]. 
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Respublika ərazisində kimyəvi meliorisiya tədbirləri ötən əsrin 
60-ci illərindən tətbiq olunmağa başlanılmışdır.Bu üsulla aparılan 
yumanın tətbiqi torpaqların müəyyən ərazilərdə şorakətləşməsi ilə 
əlaqədardır.  

Uzun illər aparılan meliorativ tədbirlərdə meliorant kimi gəcdən 
istifadə olunmuş və onun tətbiq olunması ilə aparılan yuma üsulu 
gipsləmə üsulu adlandırılmışdır. 

Gipsləmə üsulu ilə şorlaşmış və şorakətləşməyə məruz qalmış 
torpaqların yuyulması zamanı meliorant kimi gipsin əvəzinə 
respublikada külli miqdarda ehtiyatı olan gəcdən istidadə 
olunmuşdur.Gəc kimyəvi tərkibinə görə CaSO4 və CaCO3-dan 
ibarətdir.Gəcin çıxarıldığı yataqdan asılı olaraq onun tərkibindəki 
gipsin miqdarı 40-60% arasında dəyişir. 

Şorlaşmış-şorakətləşmiş torpaqlardan gipsləmə üsulu ilə 
aparılmış yumadan alınmış məlumatların analizi bu kimyəvi 
meliorasiya üsulunun o qədər də səmərəli olmadığı müəyyən 
olunmuşdur.Beləki,bu üsula əsasən torpağın  üst qatındakı duzların 
50-60%-nin yumaq mümkün olmuş,şorakətləşməni isə tam aradan 
qaldırmaq mümkün olmamışdır.Bunun səbəbi kimi meliorant kimi 
istifadə olunan gəcin tərkibindəki gipsin miqdarının az olması və 
onun suda həll olma qabiliyyətinin çox olması ilə izah olunur. 

Yumanın meliorativ səmərəliliyinin aparılması məqsədi ilə son 
illərdə daha təsirli maddələrdən kimyəvi meliorant kimi istifadə 
olunmuş,onların sınaqları müxtəlif regionlarda və müxtəlif torpaq 
şəraitində aparılmışdır.Aparılmış tədbirlərdən alınmış məlumatların 
analizi meliorativ səmərəsinə görə ən effektiv kimyəvi meliorantın 
2%-li sulfat turşusu məhlulu olduğu müəyyənləşdirilmişdir.Onun 
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tətbiqi ilə aparılmış yuma zamanı torpağın üst bir metrlik qatının 
duzluluq dərəcəsi 0,3-0,5%-ə qədər azaltmaq və şorakətliyi tam 
aradan qaldırmaq mümkün olmuşdur.Bu üsulun əsas çatışmayan 
cəhəti onun sahə üzrə bərabər paylanmasının çətinliyi,zəif faizli 
məhlulun hazırlanmasının çətin olması və turşunun daşınmasının və 
torpağa verilişinin təhlükəli olmasıdır. 

Bu çatışmayan cəhətləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə 
tərəfimizdən yeni,sənaye və kənd təsərrüfatı tullantıları əsasında 
üzvi-mineral tərkibli kimyəvi meliorant hazırlanmışdır. Hazırlanmış 
meliorant turşunun sahə üzrə bərabər paylanmasını təmin 
edir,torpaqların şorlaşma dərəcəsini optimal həddə qədər aşağı 
salır,onların su-fiziki,fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. 

Nəticə. 
Aparılan tədqiqatlardan alınmış məlumatları yekunlaşdıraraq 

aşağıdakı nəticələrə gəlinmişdir: 
1.Şorlaşmış və şorakətləşməyə məruz qalmış torpaqların ekoloji 

bərpası üçün hazırlanmış meliorantın tətbiqi ilə aparılmış yuma 
zamanı torpaqların şorlaşma dərəcəsini buraxıla bilən həddə qədər 
salmaq,şorakətləşməni tam aradan qaldırmaq mümkündür. 

2.Tətbiq olunan kimyəvi meliorant yumanın səmərəliliyini 
yüksəltməklə bərabər sənaye və kənd təsərrüfatı tullantıları əsasında 
hazırlandığı  üçün iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. 
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Torpaqların meliorasiyası problemi uzun illər bir çox ölкələrin 
xalqlarının və hökümətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Hazırda yer 
kürəsində bir çox arid zonaların iri əraziləri suvarma 
meliorasiyasının tətbiqi ilə bataqlıqlaşmaya və şorlaşmaya məruz 
qalmışdır. Tullantılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə təsnif olunur. 
Məsələn, istehsal (sənaye) və istehlak (коmmunal-məişət) 
tullantıları. Təkrar istifadəyə yararlı tullantılara biotullantılar, 
polietilen, metal, şüşə, kağız, karton və s. daxildir. Biotullantılara 
əsasən qida qalıqları, quru və ya xarab olmuş məhsullar, meyvə və 
tərəvəzlərin qabıqları aiddir. Meliorativ hidrogeologiya torpaqların 
məhsuldarlığının artırılması və kənd təsərrüfatı əkin sahələrindən 
yüksəк və dayanıqlı məhsulun əldə olunması məqsədilə hidrogeoloji 
şəraitin öyrənilməsi və onun yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin 
işlənib hazırlanması ilə məşğul olur.[1] 

Sənaye müəssisələrində yaranan  sular yüksək dərəcədə 
minerallaşmış olur (C=2600 - 2900 mq/l), turş mühit reaksiyalıdır, 
tərkibində çoxlu miqdarda filiz elementləri (Mu, Fe, Co, Ni, Cu, Zu, 
Cd, Pb) olur. 

 Suvarma üçün istifadə ounan çirkab suyunda natriumum yüksək 
miqdarı torpaqın duzlaşmasına səbəb ola bilər.Bu prosesin yaranma 
təhlükəsi natrium adsorbsiya münasibətinə görə (SAR) 
qiymətləndirilir: 

SAR = Na / [(Ca+Mg) / 2]  
burada, Na,Ca, Mg-ionların qatılıqı mq.ekv/l. SAR-ın qiyməti 

ağır qranulometrik tərkibli torpaqlarda 8-i keçməməlidir, 10 - 
gillicəli, 12 - qumsal və qumlu torpaqlarda. Gübrə kimi dəyərinə 
görə çirkab suları üç kateqoriyaya bölünür: yüksək, orta və aşağı. 

Ərzaq sənayesi və təsərrüfat-məişət müəsisələrindən çirkab 
suları yalnız mexaniki və bioloji təmizləmədən sonra istifadə olunur, 
hansı ki, süni yolla aerotenklərdə və təbii yolla bionohurlarda həyata 
ke 
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1. Sənaye müəssisələrinin tullantı sularından yüksək keyfiyyətli 
mineral gübrələr istehsal etmək mümkündür. 

2. Çirkab sularından alınan yüksək kateqoriyalı gübrələrdən 
istifadə zamanı torpağa əlavə gübrə verilməsi tələb olunmur. 
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THE OBTAINING OF COMPOUNDS ON BASED EPOXIDE 

OLIGOMERS  
 

Bachelor:                              Scientific leader: 
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Epoxide oligomer's functionality and high adhesion ability 
converted it to a significant research object. Epoxide oligomers are 
relatively low molecular weight, viscous or liquid products. 

Nowadays, different brands of epoxide oligomers are 
transmitted on an industrial scale including ED-5, ED-6, ED-16, ED-
20, ED-22, E-37, E-40, ED-44, ED-49, etc. Epoxy oligomers are 
used as a coadinator in producsion in adhesive compositions, 
varnishes, casting and impregnating compounds, layered plastics, 
etc. due to their resistance to aggressive environments, good 
adhesion to the surface, breakage, hardness, and elasticity, dielectric, 
water-resistance. Adhesive compositions based on epoxy oligomers 
are used for sticking glass, wood, plastics, and metals. The 
mechanical and chemical resistance of the sealed adhesive seam is 
high. Fillers, mainly silicon and aluminum oxide, are added to the 
adhesive to reduce heat shrinkage. When a large amount of filler is 
taken and mixed with a binder in the liquid epoxy oligomer, a 
compound (cement) is formed. 
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Both casting and impregnation compounds are made on the basis 
of epoxy oligomers, which are also used in the manufacture of 
chemical equipment operating in aggressive environments, insulation 
of transformers, capacitors, taps, bodies, alloys, and various parts. 
Compounds based on epoxy oligomers have a density of 1100-1500 
kg/m3, a hardness of epoxy oligomers are 115-135 MPa according 
to Brinel, heat resistance is 115-1200ºC according to Martens, and 
electrical strength of 20-25 sq/mm, and a water absorption capacity 
of 0.01-0.1 at 200ºC. Occurs in the % range. 

Compounds are primarily oligomers, polymers, elastomers, 
materials consisting of metals and ceramics. When we look at 
modern cars, we see that most of the materials used are made 
of compounds. FRP (fiber-reinforced plastic) is widely used, 
especially in high-tech racing cars. Oligomer-based compounds are 
distinguished by many properties such as high resistance, thermal 
durability, hardness, lightness. Epoxy-based compounds are widely 
used in automation, marine, and construction industries because they 
are lighter than metals and corrosion-resistant. Adhesives, coatings, 
and pottery products are also obtained from epoxy oligomer-based 
compounds. 

In the preparation of composite materials based on epoxy 
oligomers, polyethylene polyamine is used as a binder, inorganic 
and nanodisperse compounds as a filler, and acetone as a solvent. To 
eliminate the fragility of the composition obtained on the basis of 
this oligomer, a plasticizer is added to it. For this purpose, SKN-40 
brand butadiene-nitrile elastomer is used. A continuous bond is 
formed between the functional groups of this elastomer and the 
epoxy groups of the oligomer. 

 
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Бакалавр:                                           Научный руководитель: 
Аллахвердиев Тарлан Шикар  доц. Айралова.Т 
3-й курс группа 300.19 
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Применение. Благодаря важным свойствам, полимеры 
применяются в машиностроении, текстильной 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, автомобиле  
и судостроении, авиастроении и в быту. 

Цель работы. Изучение методов получения и использования 
полимеров. 

Методы производства. Искусственные полимеры 
производят следующими методами: полимеризация, 
поликонденсация, реакция сшивания. 

Производство полиэтилена. Полиэтилен производят за счет 
полимеризации этилена по свободно-радикальному механизму. 

Композитные материалы. В качестве основы при 
формировании композиционных субстанций применяются 
полимеры: термопласты, реактопласты, эластомеры. 
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“NEFT-MEXANİKA” BÖLMƏSİ 
 

BORLA LEGİRLƏNMİŞ POLADLARDA TABLANDIRMA 
DƏRİNLİYİNƏ VƏ AUSTENİT DƏNƏLƏRİNİN ÖLÇÜSÜNƏ 

BORUN TƏSİRİ  
 

Magistrant:                                                         Elmi rəhbər: 
Aslanov Ravil Emil oğlu                              dos. Cabbarov T.Q. 
II kurs qrup A4210 
 

Bor, poladın tablandırma qabiliyyətinə ən güclü təsir edən 
elementlərdən biridir. Müəyyən edilib ki, tablandırma qabiliyyətini 
nəzərdən keçirərkən turşularda kimyəvi cəhətdən həll olunan bor 
miqdarını nəzərə almaq lazımdır və bu cür “turşuda həll olan” borun 
miqdarına bərk məhlulda olan bor, bor karbidləri Me3(BC) və 
Me23(BC)6 və bor oksidləri daxildir. Bor 0,006%-dən çox miqdarda 
tətbiq edildikdə, onun tablandırma qabiliyyətinə təsiri azalır. 

Bir çox yerli və xarici alimlər tərəfindən aparılan tədqiqatlara 
əsasən, təmiz və onun tərkibinə daxil olan aşqarlara nisbətən yüksək 
kimyəvi aktivlik göstərən elementlərin az miqdarda əlavə edilməsi 
poladın strukturunun və xassələrinə kompleks təsir göstərdiyi 
müəyyən edilmişdir. 

Mikroaşqarlı maddələrin, dənə sərhədlərinin vəziyyətində 
əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayan yaxşılaşdırılmış poladların 
öyrənilməsi xüsusi maraq doğurur. 

Bor tərkibli 40ХФР və 38ХФР markalı orta karbonlu poladlar 
tədqiq edilib. Bu poladlar tərkibində nikel və molibden kimi bahalı 
elementlər olan poladları əvəz edə bilən səmərəli materiallar hesab 
edilir. 38ХФР və 40ХФР poladlarının kritik nöqtələri NETZSCHDIL 
402 modelli dilatometrdə təyin edilib.  
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Mikrostruktur tədqiqatlar termiki emala uğradılmış 
nümunələrdən hazırlanmış mikroşliflər üzərində aparılıb. 
Mikrostrukturların tədqiqi Zeiss Axiomat Observer D1m optik 
mikroskopunda aparılıb. 

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, bor poladların tablandırma 
qabiliyyəti bor karbidlərinin Fe23(BC)6 austenitləşmə zamanı həll 
olması və soyudulduqda yenidən çökməsi ilə tənzimlənir. Bu xırda 
dispersli çöküntülər, yüksək sürətlə tablandırma zamanı austenitin 
dənə sərhədləri boyunca əmələ gəlir. Bor karbidlər a=1,06 nm 
parametrə malik olub, üzümərkəzli kub kristal qəfəsə, austenite 
qəfəsə malikdir və iki dənədən birinin matrisi ilə əlaqəlidir. Nəticə 
olaraq, interfeys enerjisi lokal olaraq azalır və bu dənə sərhəddinin 
müəyyən hissəsində ferrit nümələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını 
alır. 

Borun kiçik aşqarları (0,001-0.003%) böyümə kinetikasına, 
müxtəlif karbon tərkibli poladlarda austenit dənəsinin ölçüsünə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
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Ввиду того, что в условиях периодически затопляемой или 
труднодоступной местности зачастую нет возможности 
соорудить надежный фундамент под оборудование, была 
предложена конструкция привода скважинного штангового 
насоса (СШН) в виде мачты, которая устанавливается 
непосредственно на колонне устья скважины [1]. В данной 
конструкции  отсутствуют такие металлоемкие узлы, как 
балансир с головкой, рама, стойка, а применение высокой 
мачты, исключает затопляемость электродвигателя в период 
паводков, а также обеспечивает максимальную длину хода 
точки подвеса штанг. Для того, чтобы увеличить длину хода 
ТПШ была предложена конструкция, в которой траверса 
заменена центральным шкивом, установленным на нижней 
полке мачты на одной оси с боковыми шкивами.  

Представлена схема кинематического и прочностного 
расчета мачтового привода СШН. Была составлена программа 
для расчета на ЭВМ кинематических критериев при различных 
значениях геометрического критерия и выполнены расчеты, по 
результатам которых построены графики изменения длины хода, 
скорости и ускорения ТПШ привода мачтового типа. 

Для силового расчета узлов мачтового привода СШН 
строится расчетная динамограмма, которая  определяет тяговое 
усилие Ро, действующее на канат-шатун в любом положении 
механизма и позволяет установить величину веса противовесов 
Рп. Эти данные позволяют установить необходимый диаметр 
каната и шкивов, выполнить прочностной расчет осей и 
подшипников шкивов, кривошипов, валов редуктора и др.  

Вместе с тем по сравнению с другими механическими 
приводами СШН мачтовый привод имеет в расчетном плане 
существенное отличие, обусловленное наличием больших 
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вращающихся масс, вынесенных на сравнительно большую 
высоту. 

В процессе нормальной работы мачтового привода 
влияние больших вращающихся масс, вынесенных на сравни-
тельно большую высоту, на устойчивость компенсируется 
тяговым усилием. Однако в аварийном случае, а именно при 
обрыве каната горизонтальная составляющая Fцг центробежной 
силы Fц от неуравновешенных вращающихся масс приводит к 
боковой раскачке  мачты. Был проведен проверочный расчет 
опасности возникновения резонансных явлений в системе, а 
также возможности появления больших отклонений верхушки 
мачты от вертикали. 

Выполненные расчеты показали, что частота собственных 
колебаний системы равна 11,7 с-1, что значительно отличается 
от частоты вынужденных колебаний (вращения кривошипов) и 
это полностью исключает возможность возникновения 
резонансных явлений, разрушающих мачту. Предельные же 
отклонения утяжеленного верха мачты не превышает 1 см, т.е. 
мачтовый привод СШНУ обладает высоким запасом 
устойчивости. 
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Kağız, plastik və alüminium materiallardan hazırlanmış 

kompozit qutular xüsusilə maye halda olan qidaların saxlanması üçün 
üstünlük verilən qablaşdırma növüdür. Əvvəlcə süd üçün nəzərdə 
tutulmuş və hazırlanmış kompozit kardon qutular indi bir çox qida və 
içkilərin, eləcə də südün qablaşdırılmasında geniş istifadə olunur. 
İstifadə prosesi başa çatdıqdan sonra tullantıya çevrilən kompozit 
içki kardonlarının təkrar emalında ciddi problemlər var. Xüsusilə 
ölkəmizdə bu cür tullantıların təkrar emalı məhduddur və bu 
tullantıların çoxu poliqonlara göndərilir. Bu səbəbdən, bu tullantıların 
idarə olunması üçün təkrar emal üçün tədqiqatlar aparılır və müvafiq 
idarəetmə alternativləri tətbiq edilir. 

Bu tezisdə tullantı kompozit içki kardonlarının qiymətləndirmə 
üsulları və prosesləri araşdırılmış və bu üsullar nəticəsində əldə 
edilən məhsulların və istifadə sahələrinin təyin edilməsi məqsəd 
qoyulmuşdur.  

Kompozit içkilərin kardon tullantıları qablaşdırma tullantıları 
ilə bağlı qüvvədə olan müxtəlif hüquqi qaydalara görə müəyyən 
dərəcələrdə təkrar emal edilməli və sənədləşdirilməlidir. Belə ki, 
bərk tullantılarda nisbət 1%-ə çatmasa belə, bu tullantılar üçün ayrıca 
qiymətləndirmə prosesinin yaradılması zəruri olur. 1998-ci ildə 
yalnız fiziki proseslərlə həyata keçirilən hissəcik lövhələrinin 
istehsalı ilə başlayan tullantı kompozit içki kartonlarının təkrar emalı 
macərası, bu gün müxtəlif mürəkkəb proseslərin tətbiq olunduğu 
fərqli məhsul nəticələrinə malik proseslərə doğru irəliləmişdir. Lakin 
bu yeni texnologiyaların heç biri ölkəmizdə lisenziya əsasında həyata 
keçirilmir. Dünyada istifadə olunan uyğun texnologiyaları ölkəmizin 
şərtlərinə uyğunlaşdıraraq və ya yeni utilizasiya texnologiyalarını 
araşdıraraq, bu tullantıların təkrar emalı üçün lazımi investisiyaların 
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qoyulması, bu tullantıların ətraf mühitə təsirini azaldacaq və 
iqtisadiyyata töhfə verəcəkdir. 
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PİSTONLU NASOSLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ 
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Pistonlu nasosların istismarı zamanı işçi maddə silindrə 

sorulduğunda, pistonun buraxdığı bütün həcmi doldurur. İnjeksiya 
anında işçi maddə bütövlükdə silindrin həcmindən kənarlaşdırılır. 
Beləliklə, itkilər nəzərə alınmazsa, udulmuş maddənin miqdarı 
yerdəyişmə miqdarına bərabər olacaqdır. Buna müvafiq olaraq, 
məhsuldarlıq müəyyən bir müddət ərzində piston tərəfindən 
yerdəyişdirilən maddənin həcminə bərabərdir. Tək silindrli sadə 
pistonlu nasos üçün məhsuldarlıq P, pistonun iş səthinin sahəsi S 
(m2), işləyən piston vuruşunun məsafəsi L (m) və piston ötürücü 
şaftının tam dövrlərinin sayı N (dəq -1) ilə işarə edilir. 

P = S×L×N saniyədə kubmetrlə ifadə olunur (m3/san). 
Borunun tutduğu həcm nəzərə alınmazsa, ikiqat işləyən 

nasosun performansı sadə bir nasosdan demək olar ki, iki dəfə çox 
olacaqdır. Sızmaların itkisini və silindrlərin iş həcmini azaldan hava 
ciblərinin meydana gəlməsini nəzərə alan faktiki performans həmişə 
nəzəri göstəricidən aşağıdır. 
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Belə itkilərin həcm əmsalı ηv (axın əmsalı) ilə ifadə edilir. 
Pistonlu nasoslar üçün məhsuldarlıq aşağıdakı kimidir: 
aşağı məhsuldarlıq 0,85 - 0,9; 
orta məhsuldarlıq 0,9 - 0,95; 
yüksək məhsuldarlıq 0,97 - 0,99. 
Pistonlu nasosun faktiki performansı aşağıdakı düsturla ifadə 

edilir:  
P = P×ηv 

H ilə pistonlu nasosun məhsuldarlığı P arasındakı əlaqə şaquli 
düz xətt formasına malik olacaqdır. Bu yerdəyişmə nasosunun asılı 
olmayan və sabit bir dəyərə malik olan bir tutuma malik olduğunu 
göstərir. Əslində, artan təzyiqlə artan sızmaları nəzərə alaraq, real 
xarakteristikası nəzəri cəhətdən bir qədər kənara çıxır və nöqtəli xətt 
ilə təmsil olunur. 

Bu zaman müvafiq olaraq, təzyiq artdıqca, nasosun faktiki 
performansı bir qədər azalacaqdır. 

Qeyri-bərabər paylanmanma zamanı silindrlərdəki porşen 
qeyri-sabit sürətlə (sıfırdan maksimuma qədər) hərəkət etdiyi üçün 
işləyən silindrdəki maddə də pistonun hərəkətlərinə uyğun 
yerdəyişmə edir. Buna görə də, sadə bir pistonlu nasosun axını qeyri-
bərabərdir və fasilələrlə yerinə yetirilir. Pistonun hərəkətinin sürəti 
krank bucağının sinusuna mütənasib olaraq dəyişir və qrafik olaraq 
yarım sinus dalğası kimi ifadə edilir. İkiqat fəaliyyət göstərən 
nasoslar zamanla praktiki olaraq heç bir fasilə olmadan pulsasiya 
edən axınla xarakterizə olunur. Üç və ya daha çox silindrli nasos, 
silindrlərdəki pistonların fazalarının vaxt dəyişməsi səbəbindən daha 
vahid bir axına malikdir. 

Pulsasiyanı azaltmaq üçün isə hava qapaqları və hidravlik 
akkumulyatorlardan istifadə etmək mümkündür. 
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Magistrant:    Elmi Rəhbər: 
Mikayılzadə Gülsəba Abdulla q.  Həsənova Nailə Ağa Kazım q. 
II kurs A4240 

 
Hal hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində neft sənayesində 

qurğulardan ştanqlı dərinlik nasosu geniş yayılmışdır. Xüsusi 
konstruksiyalı plunjerli ştanqlı dərinlik nasosu  3500 m dərinlikdən 
mayeni yer üzərinə çıxarmaq qabiliyyətinə malikdir.Bu qurğu ilə 
gündəlik hasilatı 0,1-350  m3/gün  və daha çox  quyuları istismar 
etməyə qadirdir.hal hazırda ştanqlı dərinlik nasosunun işləmə şəraiti 
getdikcə daha da mürəkkəbləşir. 

Bu nasosun işinə mənfi təsir edən amillər bunlardır; istismar 
dövründə dərinlik nasosunun əsas istismar  göstəricilərinin kiçik 
olması və qurğunun silindirinin maye ilə dolmasıyla izah olunur. 
Silindrlərin maye ilə dolmasına əsas təsir edən amil məhsulun 
tərkibində qazın olmasıdır.Nasosun normal iş rejimi dinamik 
səviyyədən müəyyən qədər aşağı endirilməsini təmin etmək üçün 
nasosun qəbulunda olan mayedə həm həll olmuş , həm də sərbəst 
şəkildə qazların olmasıdır.  

Nasosun tərkibində qazların miqdarının çox olması,nasosun 
məhsuldarlığını aşağı salır. Bir  çox hallarda verimin azalmasına, 
hətta kəsilməsinə belə gətirib çıxarır. Sorulmuş mayenin tərkibindəki 
qazın təsiri silindrin dolma əmsalı ilə təyin olunur.Plunjerin yuxarı 
hərəkətində silindrə qaz və maye qarışığı daxil olur və plunjerin 
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altındakı həcm artdıqca, sərbəst qazın genişlənməsi, eyni zamanda 
həll olan qazın ayrılma prosesi baş verir.Qazın təsiri altında nasosun 
dolma əmsalının azalmasına səbəb isə , qaz silindrin bir hissəsini 
tutur və plunjer aşağı doğru hərəkət etdiyi müddətdə genişlənir və bu 
da öz növbəsində nasosun işinin səmərəliliyini aşağı salır.Nasosun 
dolma əmsalı,qarışığın tərkibindəki qazın və gediş yolunun  artması 
ilə artır.Nasosun işinin səmərəliliyini artırmaq  üçün, ilk növbədə 
,sərbəst qazın zərərli təsirini azaltmaqdır.Bunun ən əsas yolu isə 
silindrə daxil olan mayelərdə qazın miqdarının minimuma 
endirilməsidir. Nasosun dinamik səviyyədən dalma dərinliyinin 
artırılması zamanı nasosun qəbulunda olan təzyiq (P qəb.) artır və 
bununla da sıxılmanın hesabına sərbəstqazın həcmi azalır,nəticədə 
neftdə daha çox qazın həll olmasına gətirib çıxardır.Əgər ştanqlı 
dərinlik nasosunun daxilindəki təzyiq ( Pqəb .) neftin qazla doyma 
təzyiqindən çox olarsa, bu o deməkdir ki,bu dərinlikdə ümumiyyətlə, 
sərbəst qaz olmur və qazın zərərli təsiri də tamamilə kəsilir. 
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KOMPLEKS EMAL METODU ƏSASINDA SİLİNDRİK 
HİSSƏLLƏRİN BƏRPASININ EFFEKTİVLİYİNİN 

ARTIRILMASI TƏTQİQİ. 
 
Magistrant:    Elmi Rəhbər: 
Hadıyev Toğrul İsmayıl oğlu  Dos.Məmmədov Şikar Hacı oğlu 
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II kurs. Qrup A4220 
 
Müasir təmir istehsalatı qarşıya qoyulan məsələlərinə, gücünə 

və yerinə yetirdiyi funksiyalarına görə milli iqtisadiyyatın böyük bir 
sahəsini təşkil edir və təkrar maşın istehsalını həyata keçirir.İşlənmiş 
maşın hissələrinin bərpasının praktiki əhəmiyyəti və perspektivləri,  
bərpa texnologiyaları və onların avadanlıqlarının təmirinin inkişaf 
etdirilməsi ilə əlaqədar olaraq, qoyulmuş məsələ çox aktualdır. 

Müasir təmir istehsalatı özündə çox saylı müstəqil təmir 
zavodları və zavodların tərkibində xüsusi texniki sahələrin istismarını 
birləşdirir.Təmir müəssələrinin əsas işi maşınların iqtisadi 
effektivliyini və detalların uzunömürlüyünü, keyfiyyətini  təmin  
etməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, istismarda çox vaxt təmir olunmuş 
detalların  əməliyyat vaxtı  normativ işləmə müddətindən fərqli 
olur.Elmi tədqiqat işlərin nəticələrinə  və ağır texnikanın təmiri 
(təyyarə,gəmi,avtotraktor və s.) təcrübəsinə əsasən istehsalçı, 
zavodda istehsal olunan maşın və ehtiyyat hissələrin daha keyfiyyətli 
və uzunömürlü olmasını tələb edir. Bununla ələqədar olaraq, müasir 
təmir istehsalatının ən mühüm vəzifəsi yeni yüksək səmərəli 
texnologiyanın yaradılması, inkişafı və istehsalata tətbiqidir, 
həmçinin əmək məhsuldarlığının artımını, görülən işlərin 
keyfiyyətini, köhnəlmiş hissələrin bərpası üçün əməliyyatların 
material və enerji sərfiyyatının azaldılmasını nəzərə almaq lazımdır. 
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YÜKSƏK KÜKÜRDLÜ DÖYÜLƏBİLƏN POLADLARIN 
FASİLƏSİZ TÖKMƏ ÜSULU İLƏ İSTEHSALININ TƏQDİQİ 

 
Magistrant:     Elmi Rəhbər: 
N.B Şəfiyeva     dos. R.İ Kərimov 
II kurs, Qrup A4210 

 
Bu tədqiqat Al vasitəsilə OW - ni tamamilə çıxarılmış yüksək S - 

lü döyüləbilən poladlara S - ün təsirini müəyyən etmək məqdəsi 
daşıyır. Son illərdə avtomobil sənayesində istifadə edilən polad 
növlərindən həm yüksək işlənmə qabiliyyətinə sahib olması, həm də 
Al vasitəsilə OW - nin tamamilə kənarlaşdırılmış olması prioritet 
məsələdir.  S, OW,  Al  və  Ca elementlərinin bu növ poladların 
istehsalına olan təsirləri, töküləbilmə, işləmə qabiliyyəti, mexaniki 
xüsusiyyətlər və sulfid birləşmələrinin forması araşdırılır.  

0.05% S miqdarı döyüləbilən poladlarda max həddir. Bununla 
yanaşı yüksək miqdarda yonqar alınan materiallarda asanlıqla forma 
verilmə qabiliyyəti axtarılır. Bunun üçün S min miqdarı 0.1% olan 
avtomat poladlarına üstünlük verilir. Yüksək S - lü döyüləbilən 
poladlarda isə S - ün miqdarı 0.05-0.1% arasında məhdudlaşdırılır. 
Daha sonra yonqarlı emala alınan hissələrə yüksək S sayəsində 
asanlıqla forma verilir və bu da iqtisadi cəhətdən müəyyən səmərələr 
yaradır. Əsasən mator ve transmissiyalarda istifadə olunan, 
məsuliyyətli hissələrin emalında yer alan, yüksək S əlavəli 
döyüləbilən poladlar sənaye üçün bir yenilikdir. Bu tədqiqatın əsas 
məqsədi poladların yayma zamanı vaxtın və parametrlərin müəyyən 
edilməsi və onların normal döyüləbilən poladlar ilə müqayisə 
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olunması və bununla yanaşı sulfid birləşmələrinin ölçülərini idarə 
etməkdir. 

Burada olan əsas məsələlərdən biri isə sulfidlərin dənələrinin 
formasının idarə edilməsidir. Tərkibdə olan sulfid qalıntılarının çoxu 
MnS - lərdir. Bunlar uzununa yayma zamanı yayma istiqamətində 
mexaniki xassələri aşağı salacaqdır. Buna görə də sulfidlərin 
uzanmasının qarşısını almaq üçün Ca, Te kimi elementlər müəyyən 
miqdarda əlavə edilir. Bu sayədə sulfid qalıntılarının uzunluq və en 
nisbətləri aşağı düşər və yuvarlaq forma əmələ gələr. Bunun 
nəticəsində də mexaniki və işlənəbilmə qabiliyyəti artar. Əritmə üçün 
bu prosesdə elektro qövs sobalarından istifadə ediləcək, daha sonra 
isə fasiləsiz tökmə üsulu ilə dairə və kvadrat formalı pəstahlar 
alınacaqdır.  

Tədqiqat aparıldıqdan sonra aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:  
1) S – ün işlənəbilmə qabiliyyətinə müsbət təsir etdiyi, lakin 

tələb olunan mexaniki xassələrə qarşı pis təsir etdiyi məlum 
olmuşdur.  

2) OW  kontrol ediləcək bir element olaraq qəbul edilməmişdir. 
Döyülmə üçün istifadə olunacaq poladlarda OW - nin miqdarını min 
tutmaq lazımdır. 

3) Əgər spesifikasiyada Al üçün min bir miqdar müəyyən 
edilibsə, incə dənə sturuktunu təmin edəcək ən aşağı miqdarda Al 
olması axıcılıq baxımından önəmlidir.  

4) Mexaniki xüsusiyyətlər, işlənəbilmə qabiliyyəti sulfidlərinin 
formasına verdiyi böyük faydalar səbəbilə Ca əlavə edilməsi məcburi 
olduğu muəyyən edilmiş, amma fasiləsiz tökmədə istifadə edilən Ca 
miqadarının sulfidlərinin formasının idarəsini tam olaraq 
qarşılamadığı müəyyən olunmuşdur. 
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LAZERLƏ BƏRKİTMƏ, ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ TƏTBİQ 
SAHƏLƏRİ 

 
Magistrant:     Elmi Rəhbər: 
Şükür Fərzəliyev Vüqar    Kərimov X.K  
IV Kurs. Qrup 453.18 

 
Lazer şüası ilə bərkitmə zamanı lazer şüası müəyyən bucaq 

altında (şaquli olaraq) hissənin üzərinə yönləndirilir. İlkin olaraq 
hissənin üzəri lokal olaraq müəyyən temperatura qədər ( 
austenitləşmə  temperaturuna qədər) qızdırılır. Bu hissə sxemdə (1) 
rəqəmi ilə göstərilmişdir. Lazer başlığı ilə hissə arasında nisbi 
hərəkət mövcud olduğundan qızdırılmış hissənin hərəkəti nəticəsində 
ikinci hissə yaranır, 2-ci zonada materialın soyuması baş verir. Bu 
soyuma sürətlə həyata keçrildiyindən yekunda martenist formalı 3-cü 
zona soyumuş hissədə mövcud olaraq qalır. 1-ci zona qızdırılan 
zaman materialdakı kristal qəfəslərə karbon atomları diffuziya edir, 
istiliyin sürətlə yayılması nəticəsində həmin karbon dənəcikləri 
zaman tapıb kristal qəfəsdən çıxa bilmədiyindən yekun olaraq 
materialın səthində bərk formalı zona yaranmış olur.Buradan 
göründüyü kimi prosesin sürəti çox yavaş olarsa həmin diffuziya 
etmiş karbon dənəcikləri öz əvvəlki vəziyyətlərinə qayıda bilər və 
bunun da nəticəsində bərkimə prosesi mümkün olmaz. Bərkimənin 
baş verməsi üçün aşağıdakı üç şərtin reallaşması vacibdir. 

Materialın səthini qızdırmaq  üçün lazerin gücü olmalıdır; 
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Prosesin sürəti yüksək olmalıdır ki, bərkimə alınsın; 
Ən vacibi isə materialın tərkibində karbonun miqdarı kifayət 

qədər olmalıdır. 
Real olaraq bilmək lazımdır ki, hansısa bərkimə prosesin 

həyata keçirmək üçün ilkin növbədə həmin materialın kimyəvi 
tərkibinə nəzər yetrilməlidir. Əgər kimyəvi tərkində karbonun 
miqdarı azdırsa əvvəlcədən bilinməlidir ki, bərkimə prosesi ya 
tamamilə olmayacaq ya da materialda az bir miqdarda bərkimə 
olacaqdır.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI  

1. Kərimov X.K Lazer Texnalogiyası, əlyazma 
2. https://www.tec-science.com/material-science/heat-treatment-steel/laser-

hardening-surface-hardening/ 
3. https://thermalprocessing.com/case-study-laser-hardening/ 
4. https://ttp.zcu.cz/en/laboratories/laser-surface-

treatment/technologies/laser-surface-hardening 
 

HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN DAYAQLARINA TƏSİR 
EDƏN KÜLƏK YÜKLƏRİNİN TƏYİNİ 

 
Tələbə:      Elmi Rəhbər: 
Mahmud İsmayılov Azər    Dos. Əliyeva S.Y. 
II kurs, Qrup A4310 

 
Dəniz stasionar platformaların layihələndirilməsi zamanı 

onların dayaqlarına təsir edən qüvvə amillərinin təyini 
layihələndirmənin əsasını təşkil edir. Dəniz satsionar neft 
platformalarının dayaqları statik sabit və dəyişən xarakterli, dinamik 
dəyişən xarakterli yüklərin təsirinə məruz qalır. Statik sabit və 
dəyişən yüklər aşağıdakılardır:  

1) Platformanın öz ağırlıq qüvvəsi; 
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2) Platforma üzərində yerləşən qurğu, avadanlıq və tikililərin 
ağırlıq qüvvələri; 

3) Boru kəmərlərinin ağırlıq qüvvələri; 
4) Platforma üzərində vaxtaşırı quraşdırılan avadanlıqların 

(qazma avadanlıqları və istismar avadanlıqları) ağırlıq qüvvələri; 
5) Boru kəmərləri daxilində olan mayenin çəkisi; 
6) Üzərində çalışan işçi heyyətin və helikopterlərin çəkiləri; 
7) Qış mövsümündə platformanın üzərinə yağan qar qatının 

ağırlıq qüvvələri. 
Dinamik dəyişən qüvvələr fövqəl-təbii qüvvələrin təsirindən 

yaranan qüvvələrdir və aşağıdakıları qeyd etmək olar: 
1) Dəniz dalğasının təsirindən yaranan qüvvə; 
2) Dəniz axınının təsirindən yaranan qüvvə;  
3) Küləyin təsirindən yaranan qüvvə; 
4) Soyuq mühitdə dənizdə yaranan buz parçalarının dayaqlara 

toqquşması nəticəsindən yaranan qüvvə. 
Bu işin əsas tədqiqat obyekti Xəzər dəniz akvatoriyasında 

Xəzri adlanan fırtına küləyinin təsirindən dərinliyi dənizin dibindən 
suyun səviyyəsinə qədər 60 m olan platformanın dayaqlarıdır. İşdə 
dayaqlarda yarana biləcək gərginliklər və yerdəyişmələr tədqiq 
olunmuşdur. 

Aparılmış tədqiqat zamanı aşağıdakı işlər görülmüşdür: 
1) Dənizin dibindən suyun səviyyəsinə qədər dərinliyi 60 m 

olan, dayaqları ferma tipli metal konstruksiyadan ibarət plaformanın 
dayaqlarının hesabat modeli qurulmuş və İSO-19902.2007 və СП 
20.13330.2016 standartının tələblərinə əsasən Xəzər dənizində 100 
ildə 1 dəfə baş verə biləcək mümkün fırtına küləyinin təsirindən 
yaranan qüvvələrin hesabatı aparılmışdır. 

2) “SolidWorks” proqramının köməyilə həmin platformanın 
dayaqlarının həndəsi modeli qurulmuşdur. “SolidWorks Flow 
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Simulations” proqramından istifadə edərək həmin modelə fırtına 
küləyinin təsirinin verilmiş başlanğıc şərtlərdə riyazi modelinin 
kompyuter simulyasiyası yaradılmış, küləyin təsirindən yaranan 
küləyin maksimal dinamik və kinematik parametrləri müəyyən 
olunmuşdur (şəkil 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Sonlu elementlər metodundan istifdə edilərək baxılan (şərti 

seçilmiş diametr və materialdan ibarət) dayaq elementlərində yaranan 
maksimal gərginliklər və yerdəyişmələr təyin olunmuşdur. 

2) Xəzər dənizi akvatoriyasında dənizin dibindən suyun 
səviyyəsinə qədər dərinliyi 60 m olan və dayaqlarının diametri 
d=478mm (𝛿 = 10𝑚𝑚) təşkil edən ferma tipli metal 
konstruksiyadan ibarət plaformanın dayaqlarına təsir edən Xəzri 
küləyinin riyazi modeli qurulmuş, küləyin maksimal dinamik və 
kinematik parametrlər müəyyən olunmuşdur. 
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EMAL EDİLMİŞ ÜZÜN KEYFİYYƏTİ 
 
Tələbə:     Elmi Rəhbər: 
Manafov Vaqif Faiq   Dos. Həsənova Nailə Ağa Kazım qızı. 
Ⅲ kurs, qrup 451.19 
 

Emal edilmiş səthin keyfiyyəti aşağıdakı amillərdən aslıdır: 
Həndəsi formanı əhatə edən üzün təmizliyi; 
Üz qatının mexaniki və fiziki xaəssələri; 
Səthin təmizliyi emal olunan zaman onun üzərində əmələ gələn 

kələ-kötürlüklərin ölçüsü ilə müəyyən olunur. 
Biz bilirk ki, mexaniki emal nəticəsində qüsursuz hamar səth 

əldə etmək olmur. Səth yüksək dərəcədə təmiz hazırlanmış olsa da, 
yenə də üzərində alətin izləri xırda çökəklər və cizgilər şəklində qalır. 
Alətin (sumbata daşının, kəsginin,frezin və.s) məmul uzərində 
yaratdığı izlər hazırlanan materialın xaəssələrindən, alət-dəzgah-
məmul sisteminin sərtliyindən, kəsmə rejimindən, ağzının 
formasından asılı olaraq ölçü və forma etibarilə müxtəlif olur. Bu 
izlərin istənilən emal şəraiti üçün çox və ya az müəyyən dərinliyi 
olur. Kobud emal olunan üzlərdə bu izləri aydın və rahat görmək 
olur. Təmiz emal olunan üzlərdə isə,bir çox halda, bu izləri yalnız 
böyüdücü cihazlar vasitəsilə görmək olur. 

Emal olunan səthin mexaniki və fiziki xaəssələri dedikdə, emal 
prosesində kəsmə təzyiqinin və tempraturunun təsiri ilə emal olunan 
səthdə əmələ gələn xaəssələr nəzərdə tutulur. 

Emal prosesində kəsmə təzyiqi altında səth qatının kristalları 
qırılır, döyənək qatı əmələ gəlir, sıxlaşır, deformasiyaya uğrayır və s. 
Emal olunan səthdə yaranan istiliyin tempraturu səth qatının 
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daxiliqurluşunun dəyişməsinə, səth qatında müəyyən gərginlik 
yaranmasına və başqa dəyişiklərə səbəb olur. 

Bununlada, emal olunan həndəsi formanın səth qatının fiziki 
xaəssələri emal olunan material kütləsinin xaəssələrindən fərqlənir. 

Maşının işləmə müddəti və faydalı iş əmaslı, xüsusən sürtülən 
hissələrin ömrü, səthin keyfiyyətindən çox aslıdır. Bu səbəbdən də 
maşın hissələrinin  emal olunan səthlərindən, müəyyən keyfiyyət 
tələb olunur. Maşınlar inkişaf etdikcə (mürəkkəbliyi, gücü və sürəti 
artdıqca) səthdən tələb olunan keyfiyyət də artır. 

Ümumiyyətlə, metal yonan dəzgah, lokomotiv, traktor, 
avtomobil, təyyarə və başqa maşınları, neft sənayesi üçün isə boru 
təmizləyən aparatlar, buxar nasosları, sürət qutusu, dərinlik nasosları, 
kompressor və b. Avadanlıqları hazırlarkən səthin keyfiyyətinə 
xüsusi fikir verilir. 

Ümumilikdə, səthin təmizliyi maşının istismara yararlılıq 
qabiliyyətini artırır və əsas da aşagıda qeyd olunan istismar 
xüsusiyyətlərinə də təsir göstərir. 

sürtünən üzlərin yeyilməyə qarşı davamlılığını artırır; 
gərilmə ilə əmələ gələn oturmaların möhkəmliyini artırır; 
dəyişən yüklə işləyən hissələrin dövrilik, yəni yorulma 

möhkəmliyini artırır; 
səthlərin korroziyaya davamlılıq qabiliyyətini artırır; 
Emal olunan səthin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla, Maşının 

qeyd olunan xüsusiyyətlərini artırmaq və nəticədə işləmə müddətini 
artırmaq olur. 
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TƏNZİMLƏNƏN DROSSELLƏRİN İŞ QABİLİYYƏTİNİN 

YÜKSƏDİLMƏSİ 
 
Magistrant:    Elmi Rəhbər: 
Qəfərov Elmar Şikar oğlu   dosent C.N.Aslanov 
I kurs, qrup A411.1 
 

Neftin istismar prosesi bir neçə üsulla aparılır. Əlbətdəki bu 
proses quyu təzyiqindən asılı olaraq həyata keçirilir. Bu istismar 
proseslərindən biridə quyunun fontan üsulu ilə istismar prosesidir. 
Fontan üsulu ilə neftin istismarı məhz quyunun təzyiqi hesabına baş 
verir. Quyunun işini təmin etmək üçün fontan armaturundan sonra 
bağlayıcı və tənzimləyici qurğulardan istifadə edirlər. Tənzimləyici 
qurğuların məqsədi quyunun işinin fontan üsulu ilə istismarı zamanı 
tənzimləməkdən ibarətdir. Bu qurğular ümumillikdə iki qrupa 
bölünür: 1. Şiberlər 2. Drossellər.  

Neftin istismarı zamanı tənzimlənən drossellər maye axını 
tənzimlənməsində iştirak edir. Drossellərdə öz növbəsində 2 qrupa 
bölünür: tənzmlənən və tənzimlənməyən drossellər. Tənzimlənən 
drossellər quyudan gələn mayeni 90 dərəcə döndərməklə 
tənzimlənmədən ibarətdir.  

Bildiyimiz kimi neft özü müxtəlif kimyəvi tərkibə malik 
olduğundan ilkin olaraq təzyiq ilə gələn neft axını drossellərin ucluq 
hissəsini zədələyir. Bunun nəticəsində həmin hissəsinin tez sıradan 
çıxmasına səbəb olur.  Verilmiş işdə məqsəd tənzimlənən drossellərin 
ucluq  hissəsinin yeyilmədən qorunması və drosselin iş qabiliyyətinin 
artırılması təklif olunur. Bunun üçünsə ucluq hissənin dairəvi 
quruluşda hazırlanması bundan əlavə həmin quruluşun axının 
təsirindən oz oxu ətrafında fırlana bilməsidir Bu zaman axın təzyiqlə 
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təsir etsədə dairəvi quruluşun öz oxu ətrafında fırlanması həmin 
təzyiqin təsini azaldacaq. 
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AZ VƏ ÇOX ƏSASİLİ POSALARIN FASİLƏSİZ TÖKMƏ 

PROSESİNİN HƏQİQİ TƏBİƏTİNİ SƏCİYƏLƏNDİRMƏK 
QURULUŞUNUN İON NƏZƏRİYYƏSİNƏ ƏSASƏN TƏDQİQİ 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Məlikova Əzizəxanım Tehran   dos. Quliyev A.Ə. 
II kurs qrup A421   
 

Son zamanlar “Bakı Steel Company” MMC innovativ 
texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət verir. Məsələn şixtə 
komponentlərini çeşidləməklə seçimi və şixtənin sobaya fasiləsiz 
yüklənmə texnologiyasının titbiqi, ferroərintilər istehsalının təşkili, 
onların müəssisədə istifadəsi, elektrometallurgiyanın son naliyətləri 
əsasında elektrotexnikanın fiziki təsirinin istifadəsi ilə poladın 
əridilməsi, oksigensizləşdirilməsi, ondan fasiləsiz tökmə pəstahların 
alınması müəssisənin prioritet istiqamətləridir. Pəstahlardan alınan 
hazır məhsulun keyfiyyəti əksər hallarda ilkin pəstahın keyfiyyəti ilə 
təyin olunur. Qüsursuz pəstah və hazır məhsulun alınması ən aktual 
məsələlərdən biri sayılır. Qüsurlar bərkimə prosesində formalaşan 
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tökülmüş pəstahın həm daxili həm də xarici səthində inkişaf edə 
bilər. Qüsurların aradan qaldırılması və maye vannadan 
kənarlaşdırma prosesləri yenidən təhlil edilməli və bu sahədə 
təsəvvürlər genişləndirilməlidir. Hal-hazırda məqalə belə elmi 
məsələlərin həllinə yönəldiyi üçün daha çox aktual sayılır.  

Beləliklə tədqiqatlar göstərir ki, çox komponentli məhlulda, 
yəni metal tullantılarından, dəmir yuvardan, çuqundan, 
ferroərintilərdən və posa əmələgətiricilərdən ibarət  bir şixtədə bir 
elementin üstünlük təşkil edən əlverişli şəraiti digər elementin 
xeyirinə dəyişə bilər. Bu, nəinki temperatur, həm də konsentrasion 
dəyişmələrin ucbatından baş verə bilər.  

Maye metal vannasında fosforun kənarlaşdırılma reaksiyaları 
verilib və onların tarazlıq əmsalları qiymətləndirilib. Qeyd olunur ki, 
fosfor anhidridinin yaranmasında posada SiO₂ - nin 
konsentrasiyasından asılı olaraq onda təbəqələşmə hadisəsi baş verə 
bilər. Posanın əsasiliyindən asılı olaraq metal və posa arasında 
fosforun paylanma əmsalı müəyyən olunub. Posanın SAE1008, Ct3, 
25Г2С və 35ГС markalı poladlarında qiymətləndirilib.  

Kükürdün maye vannadan kənarlaşdırılma prosesləri təhlil 
olunub və bu sahədə təsəvvürlər genişləndirilib. FeS-MnS 
ərintilərində manqanla rabitələnmiş kükürdün payının müxtəlif 
teperaturlarda manqanın konsentrasiyasından asılılığı öyrənilir. 

Elektroqövs sobasında kükürdün davranışını təyin edən əsas 
proses onun metal və posa arasında paylanması və posaya 
keçidliyidir. 

“DANİELİ” və “SMS CONCAST” texnologiyalarının 
tövsiyəsinə əsasən, tökülməyə gedən metalda manqan və silisiumun 
miqdarının nisbəti az olmamalıdır.  

PFTM-da  açıq şırnaqla tökmək üçün [Mn]:[Si] tövsiyə olunan 
optimal nisbətlər SAE1008, Ct3, 25Г2С və 35ГС polad markaları 
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üzrə müəyyən edilir. “Posa üzrə” yuyulmalar maye poladda 
[Mn]:[Si]-nin optimal nisbətinə riayət olunmamasında baş verir.  

Hal-hazırda tədqiqatın davamı olaraq PFTM-nın 
kristallaşdırıcıların konstruksiya və layihələndirilməsi prosesləri ilə 
bağlı olan və yuxarıda gpstərilən polad markalarından asılı olaraq 
maye metalın tökülmə sürətinin bir sıra parametrlərindən asılı olaraq 
tədqiq olunur. 
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QAZIMA NASOSUNUN VURMA XƏTTİNDƏ 
HİDRODİNAMİK PROSESLƏRİN TƏDQİQİ 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Əhmədov Sərvan Məhərrəm   Dos: Abbasov S.H. 
II kurs. qrup A4310 

 
Yerin dərin laylarına qazılan quyuların dağıdılmış süxur 

hisəciklərindən təmizlənməsi zamanı qazıma nasoslarından, qazıma 
məhlulunun bir yerə yığılması və iri kütlələrdən təmizlənməsi üçün 
hidravlik avadanlıqlardan ibarət bir sistem kompleksləşdirilir. 

Layihələndirilən qazıma nasosu üçün başlanğıc parametrlər 
əsas götürülərək ilk öncə  ən yüksək vurma təzyiqi   və  bu təzyiqin 
maksimal qiymətinə uyğun olan Q verimi əsasında layihə hesabatı 
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yerinə yetirilir. Eyni zamanda, layihə hesabatlarında ən böyük 
qiymətə malik Qmax verim, mayenin maksimal sorma hündürlüyü və 
nasosun bütövlükdə təqribi  kütləsi də nəzərə alınmalıdır. Deyilənləri 
nəzərə alaraq məqalədə qazıma nasosunun vurma xəttinin tələb 
olunan hissəsində  hidrodinamiki proseslər araşdırılaraq 
modelləşdirilmiş, bunun üçün bir neçə mümkün fərziyyələr (vurma 
xəttindəki mayenin axını bir ölçülüdür; qazıma məhlulunu ölçüsü çox 
kiçik bir damcı az sıxılmış maye  olaraq qəbul edilir, boru kəməri 
quraşıq sabit en kəsiyə malik iki, qazma kəməri və həlqəvi fəzadan 
ibarətdir; hidravliki müqavimət qüvvəsi yalnız borunun  daxili 
divarında  cəmlənir; bütün bərk hissələrin (bəndlərin) hidravliki 
müqavimət qüvvələri ancaq  mayenin axın sürətindən asılıdır; 
mayenin axın sürəti rəqslərin boru daxilindəki paylanma sürətindən 
çox kiçikdir və nəzərə alınmır) qəbul edilmiş,  nasosun çıxışında 
mayenin axın sürətinin müntəzəmliyinin təmini üçün uyğun   riyazi 
ifadələr alınmış, göstərilən fərziyyələrə uyğun qazıma nasosunun 
verim xəttindəki mayenin qeyri-stasionar axma sürəti  differensial 
tənliklərə görə  təyin edilmişdir.  Nasos iş prosesinə qoşulduqdan  
sonra hava  kompensatorundakı qazın həcminin dəyişməsinin 
temperatur və təzyiqə təsiri öyrənilmişdir. 

Ümumi halda qazıma nasosunun vurma xəttində  hidrodinamiki 
prosesləri nəzərə alan qeyri-stasionar hidravlik sistemlərin 
parametrlərinin hesablanması üşün kəsilməməzlik tənliyi (  kütlənin  
saxlanması qanunu), hərəkət tənliyi və vəziyyət tənliyinin ifadələri 
alınmışdır. 

Eyni zamanda dirsəkli valin dinamiki hesabatı aparılmış, ona 
təsir edən hərəkətetdirici və müqavimət qüvvələri təyin edilmiş və bu 
qüvvələrin paylanmasından  asılı olaraq əsas valın yüklənmə  sxemi 
verilmiş, dirsəyin hər dəfə dönmə bucağına uyğun olaraq ayrı ayrı 
məntəqələrdə əyici momentin epürü qurulmuş və əyilmədə 
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möhkəmlik şərtindən istifadə etməklə möhkəmliyə hesabat 
aparılmışdır. 
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AĞIRLAŞDIRILMIŞ QAZMA BORULARININ YİVLƏRİNİN 

MÖHKƏMLİYİNİN VƏ YEYİLMƏYƏDAVAMLILIĞININ 
ARTIRILMASINDA LAZER EMALININ TƏTBİQİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 
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Hal – hazırda maşınqayırmanın və digər sahələrdə tətbiq edilən 

maşın, qurğu və mexanizmlərin detalları istismar zamanı güclü fiziki 
– kimyəvi və mexaniki təsirlərə məruz qalır. Eyni zamanda bu təsir 
ağırlaşdırılmış qazma borularının möhkəmliyinə və yiv 
birləşmələrindən də yan keçmir. Bu nöqteyi nəzərdən poladın 
möhkəmliyinin və yivlərin dayanıqlığının zəifləməsi və tədricən 
dağılması baş verir. Neftçıxarmada qazma borularının yiv 
birləşmələrində yivin səthində  lazerlə möhkəmləndirmə və 
legirlənmə metodlarının öyrənilməsi və yeni metallarla, yeni 
qurğularda səthi dağılmaların qarşısının alınması ən aktual 
məsələlərdən biridir (belə dağılmalar yorulma dağılması, abraziv 
yeyilmə, erroziya, korroziya, kavitasiya yeyilməsi və s. təsirlərdən 
baş verir).  
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Bu səpkidə aparılan tədqiqatlarda ən çox rastlanan alət 
poladları özünü göstərənlərdəndir. Bundan başqa polad 45,  40XН, 
2X13 və s. ilkin tədqiqatlardan saymaq olar.  

Bu məqalədə üç mərhələli termiki tsikl alınıb və  saxlama 
müddəti 0.3 – 2.5 saniyə olmuşdur. Emal olunan yiv 32Г1А 
poladından hazırlanmışdır. Hansı ki, bu günə qədər bu boruların yiv 
birləşmələrinin dayanıqlığı öyrənilməmişdir. Bu boru “Baku Steel 
Company” MMC – də yüksək sürətli fasiləsiz tökməsi ilə 
hazırlanmışdır. Möhkəmlik, bərklik və mikroanalizlərdə həmin 
müəssisədə aparılır.  

Boru materialından hazırlanan boru hissəciyindən 3-5 dənə 
yivlər açılmış nümunələr hazırlanmışdır. IXUN Lasertechnik GmbH 
Lazer qurğusunda gücü 1.5 kVt şüalanmada emal olunmuşdur. 
Yerdəyişmənin xətti sürəti 1.5 mm/s olmuşdur. Yivin emal olunan 
səthinə ИК şüaları yaxşı udması və udma əmsalının yüksəldilməsi 
üçün səthə СГ – 504 örtüyü istifadə olunur və örtüyün qalınlığı 0.1 – 
0.15 mm, qurudulmadan (2 saat) sonra boru nümunəsi lazer modula 
yerləşdirilir və firladılan lazer tablandırılması dərinliyindən və 
mikrostrukturu yoxlamaq üçün metalloqrafik metodlardan istifadə 
edilir. 

Nümunələrin aşındırılması azot turşusunun spirtdə 3% - li 
məhlulunda aparılmışdır. Mikrobərklik ПМТ – 3 cihazında 0.98 N 
yüklənməsində yerinə yetirilmişdir. Möhkəmləndirilmiş qatın 
dərinliyi 0.5 – 0.7 mm. Tablandırılmış qatın bərkliyi 7500 – 9210 
Mpa. Əsasın bərkliyi isə HB 165 – 179 və yivin dib hissəsindən 
daxilə doğru (2- 4 mm) bərkliyi isə 214 – 392 HB olmuşdur. 
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ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN KİNETİKASI 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Ələkbərov Qədirbəy Qəhrəman   prof,  Məmmədov A.T 
ΙΙ kurs qrupA4210 

 
1. Bərk ərintilərdə diffuziya qatın qalınlığın mexaniki xassələrə 

təsiri 
 Bərk ərintilərin səthinə diffuziya qatın çəkilməsi səth 

təbəqələrinin tərkibinə, quruluşuna və xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir edir. Diffuziyalı titan örtüklərin çəkilməsi 
məmulatların makrobərkliyini, mikrosərtliyini və digər mexaniki 
xassələri yüksəldir. Bu halda örtüklərin çəkilməsi yalnız səthi 
qatların xüsusiyyətlərinə təsir etmir, həm də örtülmüş məmulatın 
xüsusiyyətlərinə bütovlükdə təsir göstərir. Beləliklə, makrobərklik 
örtülmüş lövhələr 91 HRA -ya çata bilər, örtülməmiş lövhələrin 
sərtliyi 90 HRA -dan çox deyil, örtülmüş lövhələrin mikro sərtliyi 
30,000 MPa, örtülməmiş T15K6 markalı sərt ərintinin mikro sərtliyi  
isə 18600 Mpa dır. 

Həm dövri, həm də dinamik yükləmə zamanı müşahidə olunan 
örtüklü məhsulların fiziki və mexaniki xüsusiyyətləri dəyişir. Bu 
halda, mexaniki xarakteristikalara örtülərin təsirinin dərəcəsi örtünün 
qalınlığından, onun tərkibi, mikrobərklik, ilkinin rejimlərinyüksək 
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dərəcəli sementitləməsindən, örtüyün  çəkilməsinin rejimlərindən 
asıllıdır. 

Mexanik xüsusiyyətlərin dəyişməsi, titan karbidləri TiC 
əsasında formalaşan örtüklər sayəsində təmin edilir; volfram və 
kobalt kimi sərt ərintilərin isə elementlərinin keçid zonasında. 

Yüksək tempraturlu sementitləmə diffuziya qatı ortülmüş 
məmulatların mexaniki xsusiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
göstərir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sementitləmə prosesi olmadan 
örtüklərin bərk ərintilərinə çəkilmə vaxtı, örtülməmiş məmulatlarla 
müqayisədə makrobərkliyi düşməsi müşahidə olunur. Beləliklə, 
əvvəlcədən sementitləmədə 60 dəqiqə müddətində 1100 ⁰C 
temperaturda örtüklər çəkərkən, TK və VK tipli lövhələrin makro 
sərtliyi 87HRA-ya düşür. Makrobərkliyin azalması, karbonun sərt 
ərintidən titana qədər yayılması nəticəsində əmələ gələn örtük altında 
dekarbonlaşdırılmış bir zonanın meydana gəlməsi ilə əlaqədardır. Bu 
halda möhkəmlik həddi , diffuziya qatı örtülməmiş məmulatlarda 
25% azalır. Örtülmüş məmulatların mexaniki xarakteristikalarına 
zonanın karbonsuzlaşdırılmış qatın təsirinin dərəcəsi bu zonanın 
qalınlığının böyüməsi müddətində böyüyür (hansının ki, mövcudluğu 
və onun ölçüsü ilkin sementlənmənin rejimlərindən və örtünün 
çəkilməsinin rejimlərindən asılıdırlar),  baxmayaraq ki ,məmulatının 
səthində bərk karbid qatının mövcudur. Dekarborlaşdırılmış zonanın 
olması həm məhsulların mexaniki xüsusiyyətlərinə, həm də örtülmüş 
məhsulların  xassələrinə mənfi təsir göstərir. Dekarborlaşdırılmış bir 
zonanın olması halında, örtükün davamlılığı lövhələr mexaniki 
yüklər səbəbiylə örtüyün vurulması, çatlaması və sonradan məhv 
olması səbəbindən azalır. Beləliklə, ilkin yüksək temperaturlu 
sementitləmədə titan örtük tətbiq edərkən, əyilmədə möhkəmlik 
həddi VK8  markalı ərintisi üçün 1000 MPa ,  T15K6 markalı ərintisi 
üçün 1550 Mpa -la qədər azalır  
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1.1 Difuziya qatın əyilmədə möhkəmlik həddinə təsiri 
Bir kəsici alətin ən əhəmiyyətli mexaniki xüsusiyyətlərindən 

biri, əyilmədə möhkəmlik həddidir . Bu halda, diffuziyalı titan 
örtülərin çəkilməsi məmulatların bu xarakteristikasının artımına 
imkan yaradır. VK8 ərintisi üçün örtünün çəkilməsi olmadan 
əyilmədə  möhkəmlik həddi 1630 MPa təşkil edir, diffuziyalı titan 
örtünün çəkilməsindən sonra əyilmədə möhkəmlik həddi 1875 MPa 
təşkil edir, örtüksüz T15K6 ərintisi üçün möhkəmlik həddi 1200 MPa 
təşkil edir, örtüyün çəkilməsindən sonra 1380 Mpa olur.  Əyilmədə 
möhkəmlik həddinə texnoloji prosesin bütün mərhələləri təsir  
göstərir. Beləliklə, örtükdən sonra örtülmüş məhsulların istiliklə 
işlənməsi zamanı əyilmənin son gücü artır, bu da karbonun örtük 
üzərində yenidən paylanması və titan karbid TiC -nin dağılmış 
fazasının çökməsi ilə əlaqədardır. Beləliklə, əyilmə dayanıqlığına 
örtüyün struktur-faza tərkibi, dekarbürizasiya edilmiş zonanın olması 
və örtükdə sərbəst karbon miqdarı təsir edir. 

1.2 Diffuziyalı doyma rejimlərinin  örtüyün xarakteristikalarına 
təsiri. 

Pb-Bi-Li + Ti əriməsində funksional örtüklər tətbiq edildikdə,  
ərintinin tərkibi sabit olduğu halda, örtük əmələ gəlməsinin 
kinetikasını təyin edən əsas amillər diffuziya doyma rejimləri və 
örtülən bərk ərintinin tərkibidir. 

Diffuziyanın doyma rejimləri temperatur, dövrün müddəti, 
dövrün forması,"qızdırma-saxlama-soyutma" ilə müəyyən edilir. 
Diffuziya doyma temperaturu ən əhəmiyyətli parametrdir və əksər 
hallarda örtüyün tərkibi, qalınlığı, quruluşu, meydana gələn örtüyün 
xüsusiyyətləri kimi parametrləri   təyin edir. Diffuziyalı 
metallaşdırmanın rejimlərinin dəyişikliyinin hesabına məhsulun səth 
təbəqələrinin tərkibi dəyişir və bu da onların xüsusiyyətlərini idarə 
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etməyə imkan verir.  Diffuziya doyma temperaturunu seçərkən 
aşağıdakı amillər nəzərə almaq lazımdır: 

1) İzotermik kütlə köçürmə prosesinin gedişatını təmin etmək 
bacarığı (örtük materialının əriməsi, atom halında əldə edilməsi, 
örtülmüş materialın üzərinə köçürülməsi və adsorbsiyası); 

2) Minimum vaxt sərfi ilə müəyyən qalınlıqdakı örtük əldə 
etmək (örtük elementlərinin maksimum yayılma hərəkətliliyini və 
örtülmüş materialda həll olmasını təmin edir) 

3) Tələb olunan elementar faza tərkibinin, quruluşunun, 
struktur komponentlərinin ölçüsünün örtüklərinin əldə edilməsi 
(örtük materialı ilə örtülməli olan materialın qarşılıqlı təsirinin tələb 
olunan təbiətinə uyğunluğu 
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DƏNİZ ŞƏRAİTİNDƏ KİPLİYİ YAĞLA TƏMİN OLUNAN 
YÜKSƏK TƏZYIQLI SIYIRTMƏLƏRIN TƏDQIQI 

 
Magisrt:      Elmi rəhbər:   
Vəzzuha Vəliyeva Həşim    dos Suleymanli T.S 
II kurs, Qrup A4310  
 

 Tıxaclı siyirtmələr dənizdə quyuların idarə edilməsi 
aqreqatlarında və inteqral quyu başlığında istifadə edilir. 

Bu mexanizm-daxilində maye axının hərəkət etdiyi silindrik 
dəliyi olan, düzbucaqlı tıxaca malik açma-qapama siyirtməsidir. 
Əsasən, axını başlatmaq və dayandırmaq üçün istifadə olunur, 
həmçinin axını yönləndirmək üçün də istifadə edilə bilər. Tıxaclı 
siyirtmələr abraziv hissəciklərin də olduğu mühitlərdə belə işləyir, 
çünki onun oturacaqlarının bir-birinə qarşı hərəkəti tam açıq 
vəziyyətdədir.Bunlar təcridetmə üçün istifadə olunur və nəzarət 
məqsədləri üçün istifadə edilməsi tövsiyə edilmir. 

Əsasən yüksək təzyiq sistemlərində tətbiq edilir. Məsələn, 
dəniz sementləmə qurğusunda-yüksək təzyiqli sementi quyunun 
sementləmə prosesi zamanı quyuya vurur. 

Bu cür siyirtmələr daxili diametrinə görə üç növdə istifadə 
edilir. Hər üç siyirtmə maksimum 1040 atm təzyiqində işləyir.  

Bu tip siyirtmələr yüksək təzyiqlə işlədiyinə görə, gövdəsində 
təzyiqdən kiçik çatlar əmələ gəlir, bu baxımdan ildə bir dəfə , 
ultrasonik və maqnitik test olunurlar. 

Ultrasonik test (UT) zamanı, konstruksiyanın hissələrində 
çatlaqlar və  qüsurları aşkara çıxarmaq üçün səs dalğalarından 
istifadə edərək, test edirlər.  

Maqnetik sınaq vaxtı isə, döymə, tökmə və qaynaq kimi 
müxtəlif emal üsulları ilə hazırlanmış hissələrin qüsurlarını tapmaq 
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üçün kiçik maqnit hissəciklərindən və maqnit sahələrindən istifadə 
edilir.  

Tıxaclı siyirtmənin digər növlərdən üstünlükləri 
aşağıdakılardır: 

Konstruksiyanın sadə olması; 
Istənilən mühitdə (soyuq ,isti) işləyə bilməsi; 
Yüksək təzyiqdə digər növlərə nisbətən daha yaxşı işləməsi; 
Axının müntəzəm tənzimlənməsi; 
Qabarit ölçüsünün kiçik olması; 
Sıx bağlanma, sürətli açılma və aşağı təzyiq düşməsini təmin 

edilm’si; 
Yanğın təhlükəsizliyi; 
Tıxac və gövdəsində oturacaq səthləri korroziya və eroziya 

məruz qalmaması; 
Böyük axın sürətlərində belə istifadə edilə bilməsi; 
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“ENERGETİKA” BÖLMƏSİ 
 

DƏNİZ SUYUNUN GÜNƏŞ ENERJİSİ HESABINA 
MEMBRAN DİSTİLLYASİYASI ÜSULU  İLƏ           

ŞİRİNLƏŞDİRİLMƏSİ SXEMİ 
 
Magistrant:      Elmi rəhbər: 
Abbasov Vüsal Vüqar     ass. Əhmədova C.A. 
II kurs. Qrup A5310 
 

Yer kürəsində əhalinin sayının artması, iqtisadi əlaqələrin 
inkişafı, iqlim şəraitinin dəyişməsi və bir sıra başqa səbəblər çox 
ölkələrdə şirin (içməli) suyun kəskin qıtlığına gətirir. Azərbaycan 
Respublikası üçün də, əsasən Abşeron yarımadasında bu problem 
kifayət qədər qabarıqdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu problemi 
aradan qaldırmaq üçün dəniz və okean sularının şirinləşdirilməsi 
aktuallaşır. 

Tədqiqatın məqsədi Günəş enerjisindən istifadə etməklə 
Xəzər dənizi suyunun membran distillyasiyası üsulu ilə 
şirinləşdirilməsi sxeminin işlənilməsidir. 

Aparılan tədqiqatlar Xəzər dənizi suyunun misalında həyata 
keçirilir. Bir çox şirinləşdirmə texnologiyaları mövcuddur ki, 
bunlardan membran distillyasiyası ən müasiri, enerji qənaətli və 
ekoloji təmizidir. Membran distillyasiyası (MD) – suyun 
şirinləşdirilməsi prosesidir – şirinləşdirilən isti su buxarının 
molekulları mikroməsaməli hidrofob membrandan keçərək soyuq 
tərəfə yönəlir [1]. Bu texnologiyanın əsas üstün cəhəti kimi alçaq 
potensiallı (40÷90) istilikdən istifadə etməsini göstərmək vacibdir. 
Bu şərtləri ödəmək baxımından günəş enerjisindən istifadə məqsədə 
uyğundur.  

Azərbaycanın təbii iqlimi günəş enerjisindən elektrik və 
istilik enerjilərinin alınması üçün geniş imkanlar açır [2]. Ədəbiyyan 
icmalının nəticələrinə görə illik şüalanma göstəriciləri 120÷169 
kkal/sm2 həddində dəyişir. Bütün bunları nəzərə alaraq günəş 
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enerjisindən istifadə etməklə membran distillyasiyası üsulu ilə dəniz 
suyunun şirinləşdirilməsi məsələnin həlli yollarından biri ola bilər. 

Xəzər dənizi suyunun yüksək ərp əmələ gətirmə qabiliyyətini 
nəzərə alaraq membran distillyasiyası texnologiyasının işinin etibarlı 
və səmərəli olması üçün ərp (CaCO3, CaSO4 və s.) yaranması 
problemini həll etmək tələb olunur ki, burada Na-kationlaşdırılma ilə 
yumşaldılması yollarının araşdırılması nəzərdə tutulur. 
Texnologiyaya görə dəniz suyu mexaniki və kolloid qatışıqlardan 
təmizlənir və  Na-formada olan əksaxınlı kationit süzgəcinə verilir. 
Süzgəcdə dəniz suyunun  ərp əmələ gətirən codluq ionları Na-
kationları ilə əvəz olunaraq yumşaldılır. 

Gələcəkdə təklif edilən texnoloji sxemə uyğun riyazi modelin 
qurulması və bu model əsasında kompyuter simulyasiyası ilə 
hesablamaların aparılması və müvafiq qrafiklərin işlənilməsi 
planlaşdırılır. 

İşlənilən sxemə görə günəş enerjisi hesabına Xəzər dənizi 
suyunun şirinləşdirilməsi ilə İES-in əlavə suyunu hazırlamaq olar. 
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İşin aktuallığı: Elektrik enerjisinin əsas hissəsi istilik elektrik 
stansiyalarında hasil edilir.Müasir energetikanın aktual 
məsələlərindən biri 1 kVt saat elektrik enerjisi hasilatına sərf olunan 
yanacağın xüsusi sərfini azaltmaq və stansiyanın texniki-iqdisadi 
göstəricilərini artırmaqdır. 

Energetika, neft emalı və qaz sənayesində müxtəlif istilik 
mübadilə aparatlarından istifadə olunur.Energetik qurğularda istilik 
mübadiləsini intensivləşdirməklə onların iqdisadi göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaq olar.Bu məsələni həll etmək üçün müxtəlif üsullar 
təklif olunmuşdur.Energetik qurğuların istilik mübadilə aparatlarında 
istilikvermənin turbilizatorlar vasitəsilə intensivləşdirmə üsulundan 
istifadə etməkləbu məsələni həll etmək olar. 

Texnikanın bəzi sahələrində yüksək temperaturlu səthləri 
effektiv soyudanda onların metalının etibarlılığı qorunur və aparat 
uzun müddət dayanıqlı işləyir.Belə proseslərdə də istilikvermənin 
intensivləşdirilməsi məqsədə uyğun olur.Dissertasiya işidə məhz belə  
bir mövzuya həsr olunmuşdur.İstilik mübadilənin intensivləşdirilməsi 
yolu ilə aparatın qabarit ölçüləri azalır və bununla belə metal sərfi 
azalır. 

İşin məqsədi: Stansiyanın istilik mübadilə aparatlarında,əsasən 
yüksək və alçaqtəzyiqli qızdırıcılarda və kondensatorda profillənmiş 
borulardan istifadə edildikdə boru divarının temperatur rejimini və 
istilikvermə prosesini tədqiq etməkdən ibarətdir.Qurğularda 
istilikvermə prosesini intensiv təşkil etməklə onların işinin 
effektivliyini və həmçinin faydalı iş əmsalını artırmaq. 

Tədqiqat üsulu: İşdə stasionar rejimdə istilikvermənin tədqiqi 
üçün təcrübi üsul qəbul olunmuşdur. 

Təcrübə sahəsi hazırlanmış,hamar və profillənmiş borularda su 
ilə təcrübələr aparılmış və alınan nəticələr müqayisə 
olunmuşdur.Məlum olmuşdur ki,profillənmiş boruda istilikvermə 
əmsalı, düz boruya nisbətən yüksəkdir. Təcrübələr güstərir 
ki,profillənmiş,turbilizasiyalı boruların turbinin kondensatorunda 
tətbiq olunması istilikvermə əmsalının artmasına səbəb olur və  bu da 
kondensatorda təzyiqin azalmasına, turbində istilik düşküsünün 
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atmasına və turbinin gücünün artmasına səbəb olur. Nəticə etibarı ilə 
turbinin gücünün artması yanacağın xüsusi sərfinin azalmasına 
gətirib çıxarır. 

İşin praktik əhəmiyyəti: Alınan nəticələrinİES-in istilik 
mübadilə aparatlarında tətbiqi nəzərdə tutulur. 
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DƏNİZ SUYUNDAN İES-in ƏLAVƏ SUYUNUN 

HAZIRLANMASI ÜÇÜN YÜKSƏKTEMPERATURLU ANİ 
QAYNAMA QURĞUSUNUN TEXNOLOJİ SXEMİ 

 
Magistrantant:   Elmi rəhbər: 
Əsədov Xəyal Sadiq   Dos. Nəsirov Ş.N. 
Ⅱ kurs. Qrup A5310 
 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, dəniz sahilində yerləşən İES-lərin 
əlavə suyunun dəniz suyunundan hazırlanması ani qaynama 
buxarlandırıcılarında aparıla bilər [1]. Amma bu qurğularda qaynama 
prosesi  kiçik temperaturlarda aparıldığı üçün böyük xərclər tələb 
olunur. Prosesin səmərəliliyinin artırılmasının aktual 
istiqamətlərindən biri termiki distillyasiya prosesinin yüksək 
temperatur səviyyəsində təşkilidir. Amma bunun üçün ərp 
probleminin həlli tələb olunur. 

Tədqiqatın məqsədi ərp probleminin həlli üçün yumşaldılmış 
dəniz suyundan istifadə etməklə yüksəktemperaturlu ani qaynama 
qurğusunun texnoloji sxeminin işlənilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatlar Xəzər dənizi suyunun misalında aparılmışdır. 
Ədəbiyyat icmalı əsasında müəyyən olmuşdur ki, mövcud  çoxpilləli 
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ani qaynama qurğularının birinci pilləsində maksimal qaynama 
temperaturu 1100C götürülür. Çünki bu qurğularda ərpin qarşısını 
almaq üçün antiərplərdən istifadə olunur ki, bunlar da daha yüksək 
temperaturda termolizə uğrayır. Bu temperatur 150-1600C çatdırılsa 
xərclər azalar [2].  

Antiərp üsulunun alternativləri kimi dəniz suyunun Na-
kationlaşdırma və nanosüzülmə üslları ilə yumşaldılma imkanları 
araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, əks-osmos qurğularında 
nanosüzülmə üsulu ilə yumşaldılma əlverişlidir, termiki distillyasiya 
qurğularında daha dərin yumşaldılma tələb olduğu üçün Na-
katinlaşdırma üsulu istifadə edilməlidir. Müvafiq texnoloji sxem 
təklif edilmişdir. Bu sxemə görə dəniz suyu mexaniki və kolloid 
qatışıqlardan təmizlənir və  Na -formada olan əksaxınlı kationit 
süzgəcinə verilir. Süzgəcdə dəniz suyunun  ərp əmələ gətirən codluq 
ionları Na-kationları ilə əvəz olunur. Yumşaldılmış su çoxpilləli ani 
qaynama qurğusunun (buxarlandırıcının) dövrü konturuna verilir. 
Əlavə su dövr edən su ilə qarışaraq pillələrin kondensatorlarından 
keçir,  yaranmış buxarı kondensatlaşdırır və özü qızır. Sonda bu su 
əsas qızdırıcıda İES-dən götürülmüş buxarın istiliyi hesabına 150-
1600C-dək qızır və birinci pillənin qaynama kamerasına verilir. 
Burada suyun bir hissəsi ani olaraq qaynayıb buxara çevrilir. Qalan 
su xüsusi pəncərələrdən ikinci kameraya verilir. İkinci və növbəti 
kameralarda eyni proselər baş verir. Sonuncu pillədən çıxan suyun 
tərkibində natrium duzların konsentrasiyası 8-10% çatır. Onun bir 
hissəsi üflənir və kationit süzgəcinin regenerasiyası üçün istifadə 
olunur. Kənardan NaCl duzuna eytyac qalmır. Ani qainama 
qurğusunda alınan distillat çox təmiz olur, onun duzluöu 5-10 mq/l 
təşkil edir. Belə su ilə hətta yüksək təzyiqli buxar qazanları bəslənilə 
bilər. 

Texnoloji sxem və növbəti mərhələdə onun planlaşdırılan  
tədqiqinin nəticələri Xəzər dənizi suyundan İES-lərin əlavə su 
hazırlama qurğularının layihələndirilməsi üçün  səmərəli 
şirinlədirilməsində istifadə edilə bilər. 
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MODUL ELEKTRİK STANSİYASININ EFFEKTİVLİYİNİN 
ARTIRILMASI ÜSULUNUN TƏDQİQİ 
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Dünya üzrə istehsal olunan elektrik enerjisinin əsas hissəsi 
istilik elektrik stansiyalarının (İES-lərin) payına düşür. İES-lərdə az 
miqdarda yanacaq yandırıldıqda həm yanacağa qənaət, həm də 
atmosferə atılan tüstü qazlarının miqdarı azalır. Ona görə də elektrik 
enerji istehsalında yanacağa qənaət etmək əsas problem olaraq qalır. 
Bu problemin həllində müxtəlif üsullardan istifadə olunur. 
Azərbaycanda elektrik enerji istehsalında buxar turbinli, buxar-qaz 
qurğulu və modul tipli elektrik stansiyalarından istifadə olunur.    

Sənayenin, kənd təsərrüfatının və əhalinin artımı daha çox 
elektrik enerjisinin hasil edilməsini tələb edir. Enerji sistemində tələb 
olunan balansı saxlamaq üçün şəhər və rayonlarda, ələxsus işğaldan 
azad olunmuş torpaqlarda energetikanın inkişaf etdirilməsi üçün 
modul tipli elektrik stansiyalarının tikilməsi daha məqsədəuyğundur. 
Belə stansiyaların tikilişi qısa müddətdə həyata keçirilir. Eyni 
zamanda əhalini elektrik və istilik enerjisi ilə təmin etmək 
mümkündür. Tədqiqatın əsas məqsədi belə bir aktual məsələyə yəni 
modul elektrik stansiyalarının effektivliyinin artırılmasına həsr 
olunmuşdur. 



 305 

Modul tipli elektrik stansiyalarının F.İ.Ə  46% olur. Belə 
stansiyada aqreqatdan çıxan tüstü qazların istiliyindən istifadə 
etməklə stansiyanın faydalı iş əmsalını artırmaq olar. Bundan əlavə 
belə stansiyalarda qurğuların işə qoşulma vaxtı buxar turbinli İES-
lərə nisbətən xeyli qısadır ki, bu da enerji sisteminin pik rejimlərində 
tənzimləməni asanlaşdırır.     

Modul tipli elektrik stansiyalarından çıxan qazlarla və 
soyuducu su ilə sərf olunan yanacağın istiliyinin 60%-i itir. 
Azərbaycanda istifadə olunan modul stansiyalarının əksəriyyətində 
bu istilikdən istifadə edilmir. 

Müxtəlif və daha səmərəli sxemlər tətbiq edərək bu istilikdən 
istifadə etməklə stansiyanın effektivliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə 
artırmaq olar. Bu üsulla elektrik stansiyasının faydalı iş əmsalı 15-
16% həddində artır. Belə elektrik stansiyasında aqreqatdan çıxan 
tüstü qazları 500oC temperaturla atmosferə atılır. Bu isə böyük istilik 
itkisi və ekoloji mühit üçün zərərdir. 

Stansiyada util qazan yerləşdirməklə qeyd edilən istilikdən 
istifadə etmək və əhalini istiliklə,isti su təchizatı ilə təmin etmək olar. 
Bunun üçün stansiyada util qazan yerləşdirmək və əhalini istiliklə, 
isti su təchizatı ilə təmin etmək üçün sxemlər təklif olunur. Bununla 
yanaşı tüstü qazların istiliyindən istifadə etməklə hər kVt∙saat 
enerjiyə görə 70 qrama qədər yanacağa qənaət etmək olar. Bundan 
başqa ümumi stansiya üzrə 7 ton yanacağa qənaət olunur. İkinci 
enerji ehtiyatlarından istifadə etməklə təxminən 31000-ə qədər 
əhalini isitmə və isti su ilə təchiz etmək olar. 
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ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ AVADANLIQLARIN 

KOMMUTASİYA  ZAMANI GƏRGİNLİYİN ARTMASININ 
TƏDQİQİ 
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Elektrik şəbəkələrində hər-hansı bir dəyişiklik baş verdikdə, 

məsələn açarların qoşulması və açılması, növündən asılı olmayaraq 
baş verə bilən qısa-qapanmalar, xətt məftillərinin müxtəlif 
səbəblərdən qırılması, dövrənin istənilən bir parametrinin kəskin 
dəyişməsi, şəbəkənin gərginliyinin, tezliyinin, fazalarının, və s. 
dəyişməsi, yəni belə halların baş verməsi zamanı dövrədə keçid 
prosesləri yaranır. Elektrik dövrəsi bir qərarlaşmış iş rejimindən 
digərinə keçir. 

Elektrik şəbəkələrində baş verən kommutasiya prosesləri 
zamanı, onda böyük ifrat gərginliklər, yüksək cərəyanlar yaranır və 
bu amillər avadanlığın izolyasiyası üçün təhlükəli olur, onların 
işlərinə, və avtomatika sisteminin işinə maneələr yaradır və hətta 
onların tamam yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. 
Kommutasiya zamanı baş verən keçid prosesləri nəticəsində dövrənin 
bir energetik halından digər energetik halına keçməsinə səbəb, onun 
parametrlərinin dəyişməsi və onda gedən uyğun elektromaqnit 
prosesləridir.   

Kommutasiya halları həm alçaq və həm də yüksək gərginlik 
şəbəkələrində baş verir. Yüksək gərginlik dövrələrində baş verən 
kommutasiya halları daha təhlükəli hesab edilir. Bəzən bu hallarda 
yüksək dərəcədə ifrat gərginliklər yaranır ki, bu da avadanlığın 
sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Kommutatsiya halları açarların 
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açılıb qoşulması ilə yanaşı avadanlıqda və ya şəbəkədə hissələrində 
qısaqapanma baş verdiyi haldada yarana bilər.  

Elektrik şəbəkələrində avadanlıqların kommutasiya zamanı 
açılmalarının bir çox mənfi cəhətləri də olur. Misal olaraq, gücü 385 
MVt olan “Qobu” elektrik stansiyasında baş vermiş qəzanı 
göstərmək olar. Bu qəza nəticəsinda 330/110/10 kV-luq 
avtotransformator işdən acıldı. Avtotransformatorun açılması ilə 
əlaqədar olaraq  stansiyanın 110 kV yarımstansiyanı qidalandıran iki 
blokunun, yəni 6 aqreqatının işdən dayanması müşahidə olundu. 
Səbəb, 330/110/10 kV avtotransformatorun idarəetmə sistemini 
qidalandıran sabit cərəyan dövrəsində avtomatın yanlışlıqla açılması 
olmuşdur. Bu sabit cərəyan dövrəsi həm açarların idarəetmə 
sistemini, həmdə rele mühafizəsi sistemini qidalandırır. Qəza 
nəticəsində avtotransformatorun işdən açılması, 110 kV sistem 
şinlərin artıq yüklənməsinə səbəb oldu. Stansiyanın rele mühafizəsi 
sistemi bu artıq yüklənməni hiss edərək 6 aqreqatı işdən açdı. Qeyd 
olunmalıdır ki, belə qəzalar nəticəsində bir qrup işləişlədicilər 
enerjisiz qalır, şəbəkənin bir hissəsi ifrat yüklənmə rejimində işləyəsi 
olur və sair. Bunlardan əlavə, şəbəkədə rezonans hadisələri də yarana 
bilir ki, bu da şəbəkə üçün təhlükələrin artmasına səbəb olur. Hər bir 
şəbəkə üçün bu hallar tədqiq olunmalı, öyrənilməli və yaranma 
səbəbləri mümkün qədər aradan qaldırılmalıdır. Başqa sözlə, belə 
halların yaranma ehtimalı azaldılmalıdır. 
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Alternativ bir cərəyan sistemdən keçəndə yaxınlığında 

alternativ bir elektromaqnit sahəsi yaranır. Bu sahəyə yerləşdirilən 
metal bir iş parçasında, cərəyanları induksiya olunur, tezliyi birincil 
cərəyanın tezliyi ilə üst - üstə düşür. İnduksiyalı elektrik cərəyanının 
keçməsi metalın qızmasına səbəb olur. Metalın təsvir olunan şəkildə 
istiləşməsinə induksiya, elektrik cərəyanının keçdiyi keçiriciyə isə 
induktiv tel deyilir. İndüktif tel hər hansı bir yüksək keçirici 
materialdan hazırlana bilər və hər hansı bir forma verilə bilər. Çox 
vaxt silindrik spiral şəklində düzbucaqlı mis borulardan sarılır. Spiral 
içərisində qızdırılan bir iş parçası quraşdırılmışdır. İndüktif tel ilə iş 
parçası arasındakı istilik itkilərini azaltmaq üçün şamotdan və ya 
digər istiyə davamlı, istilik izolyasiya edən materiallardan izolyasiya 
qoyulur. Cərəyanın keçməsi zamanı yaranan istiliyi aradan qaldırmaq 
üçün induktiv tel yaradan mis borudan su keçir. İndüktif tel, istiyə 
davamlı astar, suyun verildiyi hortumlar, endüktif telin bərkidilməsi 
üçün izolyasiya çubuqları, ona lehimlənmiş və cərəyan verməyə 
xidmət edən kontakt lövhələri induktor adlanan tək bir qurğuya 
birləşdirilir. Həm induktiv teldəki, həm də qızdırılan metalda olan 
alternativ cərəyan kəsik üzərində qeyri -bərabər paylanır, cərəyanın 
sıxlığı keçiricinin səthində ən böyük dəyərə malikdir və eksponensial 
qanuna görə öz nüvəsinə düşür. Metalların induksiya istiləşmə 
problemlərinin həllinin sadəliyi üçün, şərti olaraq, dəyişən bir 
elektrik cərəyanının yalnız müəyyən bir səth qatında axdığı və 
keçiricinin özəyində heç bir cərəyan olmadığı güman edilir. 
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Diamaqnit və paramaqnit metalların və ərintilərin istiləşmə 
prosesində yalnız özünəməxsus elektrik keçiriciliyi dəyişir, maqnit 
keçiriciliyi isə praktiki olaraq dəyişməz qalır. Bunu nəzərə alaraq, 
diamaqnit və paramaqnit metalların və ərintilərin qızdırılması zamanı 
cərəyanın nüfuz etmə dərinliyi yalnız materialın elektrik 
keçiriciliyinin azalması səbəbindən bir qədər artır. Qızdırılan metal 
müəyyən bir temperatura çatdıqda, maqnit keçiriciliyinin dəyəri 
vakumun maqnit keçiriciliyinin dəyərinə düşür və bu da cərəyanın 
nüfuz dərinliyinin kəskin artmasına səbəb olur. Bu temperatura 
maqnit çevrilmə və ya kritik nöqtənin temperaturu deyilir.  

Əksər hallarda induksiyalı izləyici sistemi vasitəsi ilə 
istifadənin səmərəliliyi əsasən texnoloji üstünlükləri ilə müəyyən 
edilir. İndüksiyonlu isitmə qiyməti hələ də elektrik müqavimətində 
və alov sobalarında istiləşmə qiymətindən yüksəkdir. Bununla 
birlikdə, metal istiləşmənin lazım olduğu bütün təcrübə hallarında, 
induksiya ilə isitmə minimum enerji istehlakı ilə aparılmalıdır. 
Bunun üçün elektrik enerjisinin bütün məhsuldar itkiləri minimuma 
endirilməlidir. 
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ENERJİ SİSTEMİNİN DİNAMİKİ DAYANIQLIĞIN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ ENERGETİK YANAŞMANIN 
TƏTBİQİ 
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II kurs .qrup A5120                . 
 
Operativ-dispetçer idarəçiliyinin effektivliyini yüksəldilməsi 

məqsədilə – həm böyük, həm də kiçik həacanlandırıcı təsirlərdən 
dayanıqlığın qiymətləndirilməsi, elektrenergetika sisteminin (EES) 
dayanıqlıq ehtiyatının operativ təyini üçün əlverişli olan daha ümumi 
yanaşma, operativ  və aydın fiziki kriteriyalar və alqoritmlərin olması 
vacibdir.  

Məlum olduğu kimi, EES mürəkkəb rəqsli sistemdir. Müxtəlif 
sistemlərin rəqsi hərəkətlərinin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 
onlar eyni riyazi tənliklərlə, diferensial bərabərliklərlə təsvir 
olunurlar. Mexaniki sistemlərdə hərəkət bərabərliyinin əsasında 
ikinci qism Laqranj teoremi dayanır. Kinetik enerji ümumiləşdirilmiş 
koordinatların, onların dəyişmə sürətləri və zamanın  funksiyası, 
potensial enerji isə ümumiləşdirilmiş koordinatlar və zamanın 
funksiyasıdır. Ümumiləşdirilmiş koordinatların tarazlıq 
vəziyyətindən kiçik meyletməsi zamanı, potensial enerji funksiyasını 
Makleron sırasına düzmək olar. Tarazlıq vəziyyətində sistemin 
potensial enerjisi, konservativ gücün təsiri sıfıra bərabərdir. 

Konservativ sistemlərdə potensial enerjinin ekstremal qiymət 
aldığı vəziyyət – sistemin tarazlıq vəziyyətidir. Sonlu sərbəstlik 
dərəcəli sistemlər üçün,  tarazlıq vəziyyətinin dayanıqlıq şərtləri 
Laqranj-Dirixle teoremi ilə isbat olunur. 

Operativ-dispetçer idarəçiliyi dayanıqlığa nəzarəti və onun 
ehtiyatının qiymətləndirilməsini tələb edir. Axırıncı məsələnin 
potensial enerjinin köməyi ilə həlli imkanlarını nəzərdən keçirək. 

Bu məqsədlə, növbəti mürəkkəbsistemlər üçün yekun gücü və 
yekun enerjinini ifadələrindən isifadə edirik: 
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Bu ifadələr enegetik yanaşmanın xüssiyyətlərini nəzərə alır və 

hər-hansı bir generatorun deyil, bütövlükdə EES-in həm kiçik, həm 
də böyük təsrlərdən daaynıqlıının qiymətləndirilməsiə imkan verir. 
İfadələrəi 1-cimürəkkəbələ, müvafiq oaraq generasiya düyünlərində 
yükün təsirini və geenratrun valında güc qeyri-balansıın əks etdirir.  

Potensial enerjinin ikinci törəməsinin sıfıra bərabər olması, 
maksimum güc rejimini göstərir, yəni, güc xarakteristikasının 
maksimumdakı rejimi göstərir. Bu kordinata, δi bucağına uyğun güc 
maksimum gücü təyin edir və dayanıqlq rejimininin 
qiymətləndirilməsinə imkan verir.   
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LEVİTASİYA DOLAQLI ELEKTROMEXANİKİ 

ÇEVİRİCİLƏRİN LAYİHƏ MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Heydərova Türkan Rövşən   dos. G. V. Məmmədova 
Kurs: II, Qrup: A5220 
 

Enerji sistemində işləyən müasir elektromexaniki 
stansiyalarının iş rejimlərini təhlil etmək və araşdırmaq üçün elmi 
metodların inkişafı, demək olar ki, ötən əsrin 70 -ci illərinin sonu və 
80 -ci illərin əvvəllərində ilk sənaye külək turbinlərinin buraxılması 
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və tətbiqi ilə başladı. Aşağı güclü külək turbinlərinin işləmə 
prinsipləri ilə bağlı ilk işlər 50-60-cı illərdə ortaya çıxsa da, sistemli 
tədqiqatlar aparılmadı. Elektrik şəbəkəsində işləyən külək 
elektromaqnit çeviricilərin iş rejimlərinin öyrənilməsinə xeyli sayda 
əsər həsr olunmuşdur.  

Bu işlər nəzərdən keçirilən geniş bir mövzuya həsr edilmişdir: 
sistemli külək enerjisinə uyğun bölgələrin külək enerjisi 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; külək turbinlərinin öz 
xüsusiyyətlərinin və işinin səmərəliliyinin öyrənilməsi; sistemli külək 
enerjisində istifadə olunan elektromekanik çeviricilərin iş 
rejimlərinin araşdırılması və optimallaşdırılması və nəhayət, enerji 
sistemi ilə paralel olaraq külək elektrik stansiyalarının birgə istismarı 
məsələlərinin öyrənilməsi. 

Külək enerjisində istifadə olunan bütün elektromekanik 
çeviricilər üçün bir şərt dəyişməzdir - külək axını, içindəki enerji 
daşıyıcısıdır, sürəti külək turbininin enerji sisteminə verdiyi enerjini 
təyin edir. Küləyin sürəti sabit deyil, dəyişikliklərin diapazonu 
əhəmiyyətli dəyərlərə çata bilər, üstəlik külək sürətinin dəyişmə 
sürəti də əhəmiyyətli dəyərlərə çata bilər. Bütün bunlar, tezlik 
çeviriciləri tərəfindən idarə olunan və müasir külək turbinlərində 
istifadə olunan elektromekanik çeviricilərin dinamik iş rejimlərini 
təyin etmək üçün bilik və qabiliyyətə ehtiyac duyur. Təklif etdiyimiz 
elektromekanik çeviricilərin modelləşdirilməsi üsullarının 
orijinallığı, ilk növbədə universal olmalarıdır.  

Tam elektrik tutma, soyutma və manipulyasiya lazer 
sahələrində dominant decoherence mənbələri olan fotonun 
səpilməsini və udulmasını qarşısını alır. Bundan əlavə, 
nanohissəciklərin fırlanması kütlə hissəsinin hərəkətindən ayrılaraq 
real hissəcik formaları və yüklərin paylanması üçün bu quruluşu 
geniş tətbiq oluna bilər. Üstəlik, bu hibrid kvant qurğular, birdən çox 
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nanohissəciklər arasında dolaşıqlıq paylayan, superkeçirici sxemlərlə 
bağlanmış daha böyük şəbəkələr üçün tikinti bloku kimi xidmət edə 
bilər. 

Eynilə, qubit rotasiyalarının dəyişən qarşılıqlı təsir müddətləri 
ilə birləşməsi nanohissəcik vəziyyətinə təsir edən xətti olmayan 
fazalı qapıların tətbiqinə imkan verə bilər. Bu, fırlanan və çevrilən 
nanohissəcik sərbəstlik dərəcələri arasında əlaqəli təsirlərin müşahidə 
edilməsinə səbəb ola bilər və misli görünməmiş kütlə və mürəkkəblik 
rejimində yüklə əlaqəli ayrışmanı öyrənmək üçün bir platforma təmin 
edə bilər. 
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“ŞİMAL-1” BUXAR-QAZ QURĞUSUNUN İŞ REJİMİNƏ 

ƏTRAF MÜHİT TEMPERATURUNUN TƏSİRİ 
 
Magistrantant:     Elmi rəhbər: 
Muradlı İmaməddin Vahid oğlu              Dos. Nəsirov Ş.N. 
Ⅱ kurs. Qrup A5310 

 
Respublikamızda buxar – qaz qurğuları olan elektrik 

stansiyaları enerji hasilatında əhəmiyyətli yer tutur. Bu növ  qaz 
turbinli və buxar turbinli yeni istilik elektrik stansiyalarının istismarı, 
həmin qurğularda texniki cəhətdən təkmilləşdirilmə, texniki–iqtisadi 
göstəricilərin daim yaxşılaşdırılması, enerji vahidinə düşən yanacağın 
miqdarının azalması, qiymətinin ucuzlaşması və s. tələb edir.                                                                                                      
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”Şimal-1” və “Şimal-2” elektrik stansiyalarının ümumi gücü 
800 meqavat, ümumi məhsuldarlığı isə illik 5.7 milyard kilovat-
saatdır. Stansiyada “Mitsubishi” markalı buxar və qaz turbinləri 
mövcuddur. Buxar turbinin gücü 138 meqavat, qaz turbinin gücü isə 
267meqavatdır. Burada 560 meqavat gücündə elektrik generatoru və 
bəzi köməkçi sistemlər quraşdırılıb. ”Şimal-1” və “Şimal-2” elektrik 
stansiyaları respublikamızda elektrik enerji istehsalının 20 faizini 
təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ”Şimal” elektrik 
stansiyasının faydalı iş əmsalı 57.4%-dir. Stansiyanın avadanlıqlarını 
soyutmaq üçün Xəzər dənizinin suyundan istifadə edilir. Ətraf 
mühitin ekologiyasını mühafizə etmək üçün stansiyada əks-osmos 
qurğusu, sənaye tullantılarının və çirkab suların təmizlənməsi 
qurğuları inşa edilmişdir.                                                                                   

Araşdırmalar göstərir ki, buxar qaz turbinli elektrik 
stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalının miqdarı sabit deyil və 
ətraf mühit şərtləri (temperatur, təzyiq və nisbi rütubət) ilə müəyyən 
edilir. Elektrik enerjisin istehsalı həmçinin qaz turbin qurğusunun 
xüsusiyyətlərindən də asılıdır. Ətrafdakı hava birbaşa olaraq işçi 
cisim kimi istifadə olunduğundan, qaz turbinlərinə ən çox xarici hava 
temperaturu təsir göstərir. Əməliyyat bölmələrində xarici hava 
təzyiqi dəyişiklikləri məhdud sərhədlər daxilində baş verir ki, bu da 
onların turbin qurğusunun işinə az da olsa təsirini müəyyənləşdirir. 
İşçi cismin tərkibindəki nəmlik dəyişiklikləri isə bu mənada daha az 
təsir göstərir. Digər göstəricilərin təsir imkanları isə ümumiyyətlə 
daha az olur .                                                                                                  

Qaz turbinin elektrik gücünün qaz turbin kompressorundakı 
əldə olunan səmərəlilikdən asılılığı müəyyən edilmişdir. Xarici hava 
temperaturunda baş verən artıma müvafiq olaraq, onun sıxlığı azalır, 
bu isə bütün QTA boyunca  elektrik gücünün azalmasına səbəb olur. 
Elekrtik enerjisinin istehsalında və yanacaq istehlakında ətraf mühitin 
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temperatur təsiri adətən ISO şərtlərindəki temperatur üçün verilir. 
Bundan əlavə, QTA gücünə həm də qaz turbininin birinci pilləsindən 
əvvəlki temperatur da təsir edir .Qaz turbinli kompressorda havanın 
nəmləndirilməsindən istifadə əsas hava axınının və soyutma 
sistemindəki havanın sıxlığını artırır və bu da kompressorun 
səmərəliliyinin artmasına səbəb olur. Lakin süzgəc sistemindən 
əvvəlki nəm, qaz turbininin gücünə təsir göstərir .  

Qurğunun işinə ətraf mühitin təsirinin tədqiqindən alınan 
nəticələr buxar və qaz turbinli İES-lərin layihə hesabatında istifadə 
edilir. 
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MEMBRAN TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK 

ƏLAVƏ SUYUN KOMBİNƏLƏŞDİRİLMİŞ ÜSULLA 
DUZSUZLAŞDIRMA TEXNOLOGİYASI İQTİSADİ VƏ 

EKOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI 
 
Magistrantatura:     Elmi rəhbər: 
Mirzeyev Elmir Yaşar.    Prof. Kamal Abdullayev Mehman 
II kurs. Qrup A5310. 
 

Hazırda dünyada və ölkəmizdə artan enerjiyə tələb  müxtəlif  
yollarla enerjiyə daha ucuz daha səmərəli çıxış imkanı üçün axtarışlar 
gedir.. Son illərdə aparılan tədqiqat işləri nəticəsində aqreqatların 
faydalılığı artırılmış ekologiya və ətraf mühitə təsiri minimuma 
endirilmişdir.  
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İlk zamanlar İES-lər tikiləndə ekoloji məsələlərə fikir 
verməmiş və sonralar istismar zamanı belə stansiyaların ekoloji 
cəhətdən əlverişsiz olması məsələsi böyük problemə çevrilmişdir.  

Hazırda fəaliyyət göstərən tam dərin duzsuzlaşma tələb edən 
stansiyalarda kimyəvi duzsuzlaşdırma və əks osmos qurğularından 
istifadə edilir.  

İES-lərdə iqtisadi və ekoloji cəhətdən  yaxşılaşdırılması 
istiqamətində işlət davam etdirmək vacibdir. Məlumdurki istismar 
zamanı ies-lərdə daha doğrusu istilik tsiklində su və buxar itkiləri 
mövcuddur.  

Ona görədə balansı saxlamaq məqsədilə tsikldə bu itkilər 
miqdarında su fasiləsiz əlavə etmək lazımdır. Digər tərəfdən buxar 
qazanının və buxar turbinin uzun müddət qəzasız və iqtisadi cəhətdən 
əlverişli işləməsi üçün su rejiminin etibarlı təşkili əsas və vacib 
məsələlərdən biridir. 

Axrıncı illərə kimi bu üsul ies-lərdə çox geniş tətbiq olunmuş 
və əksər stansiyalarda hələdə etməkdə davam edir. Bu üsulun əsas 
mənfi cəhətləri iqtisadi və ekoloji cəhətdən əlverişli olmamasıdır. 
Səbəbi emal texnologiyasında çoxlu miqdarda kimyəvi məhsulların 
(turşu və qələvi) sərfi texnologiyası prosesdə  çoxlu miqdarda tullantı  
çirkab suların yaranması səbəbindən su hövzələrinin çirklənməsi 
texnoloji  qurğunun böyük sahəsinin  tutması  texnoloji prosesin 
istismarının müəkkəbliyi  və s hesab olunur.  

Ona görədə istismarda olan kimyəvi tam duzsuzlaşdırma 
texnologiyasının iqtisadi və ekoloji göstəriciləri  yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə kimyəvi duzsuzlaşdırma  texnoloji sxemində əks-osmos 
üsulundan da istifadə etmək daha doğrusu hər iki texnologiydan  
istifadə etməklə kombinə istifadə etməklə əlavə suyun 
duzsuzlaşdırılma texnologiyasının iqtisadi və ekoloji göstəriciləri 
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göstəricilərini yaxşılaşdırmaq mümkünlüyün araşdırılması hesab 
edirəmki artmalıdır.  

Dissertasiya işimin aktuallığı və yeniliyi kimyəvi 
duzsuzlaşdırma texnologiyası ilə əks-osmos üsularından birlikdə 
istifadə etməklə kimyəvi duzsuzlaşdırmanın iqtisadi və ekoloji  
cəhətdən daha əlverişli kombinə edilmiş texnologiyanı təklif etmək 
və onun araşdırmasını təşkil edir.  
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NANOSÜZÜLMƏ VƏ ƏKS-OSMOS ÜSULLARININ 
HİBRİDLƏŞMƏSİ İLƏ DƏNİZ SUYUNUN 

ENERJİQƏNAƏTLİ ŞİRİNLƏŞDİRMƏ TEXNOLOJİ SXEMİ 
 

Magistrantant:     Elmi rəhbər: 
Həsənov Absət Vaqif    Dos. Nəsirov Ş.N. 
Ⅱ kurs. Qrup A5310 
 

Dünya praktikası göstərir ki, təmiz su çatışmamazlığı 
problemin  həllinin  ən səmərəli yolu dəniz və okean sularının 
şirinləşdirilməsidir. Hal-hazırda şirinləşdirilən suyun 65%-i əks-
osmos üsulunun payına düşür [1]. Ona görə bu üsulun 
təkmilləşdirilməsi aktual məsələdir. 

Tədqiqatın məqsədi əks-osmos qurğularının ərpsiz iş rejimini 
təmin edilməsi üçün  Xəzər dənizi suyununu misalında nanozüzülmə 
və əks-osmos üsullarının hibridləşdirilmiş (kombinələşdirmə) 
texnoloji sxeminin işlənilməsindən ibarətdir. 
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Ədəbiyyat icmalı ilə gösrərilmişdir ki, əks-osmos qurğularının 
istismarı prosesində membranlar üzərində yaranan kalsium ərpləri 
qurğunun məhsuldarlığını azaldır, onların yuyulması üçün böyük 
miqdarda təmiz su tələb olunur.  Xəzər dənizi suyunun yüksək ərp 
əmələ gətirmə qabiliyyətini nəzərə alaraq təklif edilmişdir ki, ərp 
probleminin həlli üçün əks-osmos qurğusuna verilən dəniz suyu 
nanosüzülmə üsulu ilə yumşaldılsın. Xəzər dənizi suyunda bu 
istiqamətdə çox az tədqiqatlar aparılmışdır. 

Təklif edilən texnoloji sxemə görə dəniz suyunun mexaniki və 
kolloid qatışıqlardan təmizləndikdən sonra nanosüzülmə qurğularının 
modullarına verilir. Nanosüzülmə membranlarının selektivliyi ərp 
əmələ gətirən ikivalentli ionlara görə (Ca2+, Mg2+ və SO42-) 
yüksək (85-98%), ərp əmələ gətirməyən ionlara görə kiçik (40-60%) 
olduğundan qurğudan keçən suyun yumşaldılması, 
sulfatsızlaşdırılması və qismən duzsuzlaşdırılması baş verir. Bu 
mərhələdə təmizlənmiş su əks-osmos mərhələsinə verilir. Hər iki 
qurğuda modulların paralel qoşulma sxemi tətbiq olunur. Bu sxem 
daha etibarlı hesab edilir. Nanosüzülmə mərhələsində dəniz suyu iki 
hissəyə ayrılır: əsasən ərp əmələ gətirə bilən ionlardan azad olunmuş 
permeata və tərkibində həmin ionların konsentrasiyaları yüksək olan 
konsentrata. İlkin hesablamalara görə istifadə edilən membranların 
selektivliyindən və konsentratın payından asılı olaraq nanosüzülmə 
mərhələsində Xəzər dənizi suyunun duzluğu 12-13 q/l-dən 2-4 q/l-
dək azalır. Kalsium ionları konsentrasiyası 16 mq-ekv/l-dən 1,2-2 
mq-ekv/l-dək azalır. Ona görə növbəti əks-osmos mərhələsində 
membranlar üzərində kalsium ərpləri yaranmır. Texnoloji sxemlərin 
bir variantında əks-osmos mərhələsinin konsentratının dəniz suyu ilə 
qatışdıraraq təktar nanosüzülmə mərhələsinə verilməsi təklif edilir. 
Bir pilləli əks-osmos qurğusundan sonra alınan son permeatın 
duzluğu 7-100 mq/l təşkil edir. Daha dərin duzsuzlaşdırılmış su 
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almaq üçün əks-osmos modullarının iki pilləli sxemlə qoşulması 
təklif edilir. Bütün hallarda nanosüzülmə modulları birpilləli sxemlə 
qoşulur.  

Növbəti mərhələdə təklif edilən texnoloji sxemə uyğun riyazi 
modelin qurulması və bu model əsasında, kompyuter simulyasiyası 
ilə tədqiq edilməsi planlaşdırılır [2]. 

Alınan nəticələr Xəzər dənizi suyunun səmərəli şirinlədirilməsi 
qurğularının layihələndirilməsi üçün istifadə edilə bilər. 
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Hər bir xalqın iqtisadi və sosial inkişafı üçün kifayət qədər 
enerji mənbələri və ehtiyatları zəruridir. Enerji təchizatı sisteminin 
inkişafı BMT-nin "Milli Bəyannamə"sinin əsas məqsədidir. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə enerji səmərəliliyini artırmaq üçün innovativ 
texnologiyalar və müasir konsepsiyalar yenilənməli olur ki, bu da 
minilliyin bəyannaməsinin icra göstəricisi hesab olunur. Beynəlxalq 
nöqteyi-nəzərdən bərpa olunan enerjilər ənənəvi enerji sisteminə bir 
neçə fayda verir. Bərpa olunan enerji iqlim mühafizəsinin əsas 
məqsədi olan CO2 emissiyasını azaldır. Bərpa olunan enerji digər 
ölkələrdən yanacaq və enerji idxalından asılılığı azaldır və iqtisadi 
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artımı yaxşılaşdırır . Hal - hazırda həyat üçün zəruri olan şeylərlə 
bağlı böyük çətinliklər baş verir. Üstəlik, xidmət tələbləri güc 
sərfiyyatının artması ilə davamlı olaraq artır. Parisdəki  
BEA(Beynəlxalq Enerji Agentliyi) məlumatlarına görə, 2030-cu ildə 
enerjidən istifadənin təqribən 60%- i 2001-ci ildə utilizasiya 
səviyyəsi ilə müqayisədə artacaq. Ənənəvi yanacaqlardan əsas resurs 
kimi istifadə etməklə enerji tələbatının yerinə yetirilməsi daha çətin 
olacaqdır. Karbohidrogen yanacaqlarından istehsal olunan elektrik 
enerjisi uxun müddətli periodda ətraf mühitə zərər verə bilər və 
qlobal istiləşməyə səbəb ola bilər. Beləliklə, növbəti nəsil enerji 
sistemi davamlı və karbonsuz olmalıdır.Enerjinin əsas mənbələri 
kimi bərpa olunan enerjini (yəni günəş, külək, biomass, 
hidroenergeziya və geotermal) inkişaf etdirməlidirlər. Müasir bərpa 
olunan enerji texnologiyasının potensialı geniş və müsbətdir. 
Ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, 2050-ci ilədək ümumi 
enerji tələblərinin yarısını bərpa olunan mənbələr təmin edə bilər. 
Bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2100-cü ildə təqribən 30%-
80% təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Enerji mənbələrinin müxtəlif 
sahələrinin ümumi enerji payı və xüsusilə də ümumi dünya enerji 
istehlakının bərpa olunan enerji (16,70%) mənbələrinin töhfəsi 
göstərilmişdir.. Bərpa olunan enerji əsaslı elektrik enerjisi generiyası 
artır; yəni ümumi elektrik enerjisinin istehsalında payı 2010-cu ildə 
20% olub və 2035-ci ilədək 31% olacaq. İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatında (OECD) bərpa olunan enerji əsaslı törəmənin 
səviyyəsi digər regionlardakından daha yüksəkdir (2010-cu ildə 
təqribən 18%, 2035-ci ilədək isə 33%). 

Müasir elektrik şəbəkələrində etibarlılıq məsələləri daha da 
çətinləşir. Çətinliklər sırasına ağırlaşdırılmış şəbəkə tıxacları, daha 
uzun məsafələr üzərindən daha böyük transferlər, gərginliyin artması, 
etibarlılıq marşrutlarının azalması daxildir. DG ilə əlaqəsi olan 
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adanın inteqrasiya olunmuş şəbəkəsi etibarlılığı artıra və yerli 
elektrik təchizatının yaxşı keyfiyyətli xidmətini artıra bilər. Real vaxt 
selektivliyinə əsaslanan elektrik yükü istehlakçı üçün praktikidir; bu 
ödəniş qabaqcadan ölçülməli həyata keçirməklə mümkündür. Ağıllı 
şəbəkə xüsusi xüsusiyyətlərə malikdir: O,şəbəkədə yaranan güc 
dəyişmələrini öz-özünə tənximləyir, tələbin idarə edilməsində son 
istifadəçilərin iştirakına icazə verir, fiziki zərərin və kiber-
hücumların güclü şəkildə idarə edilməsi, XXI əsrdə tələb olunan güc 
keyfiyyətini təmin edir, bütün nəsil və saxlama variantlarının qəbul 
edilməsində çevikdir, yeni məhsulların, xidmətlərin və bazarların 
təqdim edilməsinə icazə verir, aktivlərin əməliyyat effektivliyini və 
optimallaşdırılmasını inkişaf etdirir. Hazırda ağıllı sayğaclar İtaliyada 
bütün belə qurğuların 85%, Fransada isə 25% təşkil edir. Bir çox 
hökumətlər 2025-ci ilə qədər bütün ölkədə ağıllı şəbəkələrin 
yerləşdirilməsini hədəfləmiş. İnkişaf etmiş ölkələr həmçinin enerji və 
ya iqlimin mühafizəsi siyasətinin gücləndirilməsi və tətbiqini və 
onlara aid olan problemlərin həllini nəzərdə tutulur. Hər bir ölkə 
ağıllı şəbəkələrdən bazar seqmentinin faydalarını əldə etməkdə öz 
spesifik nöqteyi-nəzərinə malikdir. 

Proqnozlara görə, 2050-ci ilə qədər bərpa olunan mənbələrdən 
ümumi enerji tələbatının təxminən 57%-i yarana bilər. Ağıllı şəbəkə 
sisteminə inteqrasiya olunan bərpa olunan enerji mənbəyi 
enerjidoldurması gələcək enerji təhlükəsizliyi üçün ən yaxşı 
variantlardan biri ola bilər. Smart şəbəkə sistemi kommunikasiya 
üçün enerji mənbəyinin və müasir informasiya texnologiyalarının 
deqradasiyasını aradan qaldırır və elektrik enerjisinin paylanmasının 
effektivliyini yüksəldir. Ağıllı şəbəkə 20-ci əsrin elektrik şəbəkəsini 
daha ağıllı, çevik, etibarlı, özünü tarazlaşdıran və interaktiv şəbəkə 
kimi transformasiya edə bilər. Bu şəbəkə iqtisadi artımı, ətraf mühitə 
nəzarəti, operativliyi, enerji təhlükəsizliyini, istehlakçı nəzarətinin 
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artırılmasını təmin edir. Bundan başqa, özəl sənayedə enerjiyə 
qənaətli və ağıllı aparatlar, yeni kommunikasiya imkanları və ağıllı 
sayğaclar inkişaf etdikcə ağıllı şəbəkə yeni bazarlar yaradacaqdı. 
Ağıllı şəbəkə enerjinin ənənəvi formalarını yenilənən nəsil mənbələri 
ilə əvəz edə bilər. Bərpa olunan enerji ətraf mühit üzrə mütəxəssislər 
tərəfindən həmişə daha təmiz və keyfiyyətli enerji istehsalının inkişaf 
etdirilməsi ümidi ilə tələb olunur. Ağıllı şəbəkə ətraf mühit üçün 
faydalıdır, çünki o, bərpa olunan mənbələrin paylanmasından istifadə 
edir. Ağıllı şəbəkə ətraf mühitin əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırılmasına doğru əsl yol təklif edir. 
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XƏZƏR DƏNİZİ SUYUNUN TERMİKİ BUXAR 
KOMPRESSİYALI ÇOXPİLLƏLİ DİSTİLLYASİYA 

TEXNOLOGİYASININ TEXNOLOJİ SXEMİ VƏ RİYAZİ 
MODELİ 
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Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri təmiz su 
çatışmamazlığı problemidir. Dünya praktikası göstərir ki, bu 
problemin  həllinin səmərəli yolu ehtiyatları tükənməz olan dəniz və 
okean sularının şirinləşdirilməsidir. Mövcud şirinləşdirmə 
texnologiyalarının çatışmayan cəhəti enerji və kapital xərclərinin 
yüksək olması ilə bağlıdır.  

Tədqiqatın məqsədi enerji və kapital xərclərinin azaldılması 
üçün  yumşaldılmış Xəzər dənizi suyununu yüksək temperaturlu, 
çoxpilləli termiki buxar kompressiyalı  distillyasiya texnologiyasının 
işlənilməsindən ibarətdir.  

Ədəbiyyat icmalı aparılmışdır və göstərilmişdir ki, səmərəli 
şirinləşdirmə texnologiyalardan biri buxar kompressiyalı çoxpilləli 
termiki distillyasiya texnologiyasıdır. Bu texnologiyaya xas olan 
yüksək xərclər prosesin kiçik temperaturlarda (<1000C) aparılması 
ilə əlaqədardır ki, burada kalsium sulfat ərpi problemi yaranır. Ərp 
probleminin həlli distillyasiya prosesini daha yüksək temperaturlarda 
(140-1500C) aparmaqla xərcləri azalda bilər. Bununla əlaqədar 
əvvəlcədən dəniz suyunun yumşaldılmasına əsaslanan yüksək 
temperaturlu buxar kompressiyalı çoxpilləli qurğunun texnoloji 
sxemi işlənilmişdir. Bu texnologiyanın tədqiqi üçün analitik üsul 
seçilmişdir: sistemin riyazi modelinin işlənilməsi, giriş və çıxış 
faktorların müəyyən edilməsi, kompüter simulyasiyası ilə bu 
faktorlar arasında olan asılılıqların tədqiqi [1].  
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Riyazi modelin işlənilməsində maddi və istilik balans 
tənliklərindən, gizli buxarlanma istiliyi və istilikötürmə 
tənliklərindən, istilikötürmə və temperatur depressiya tənliklərindən 
istifadə edilmişdir. Əsaslandırılmışdır ki, şirinləşdirmə sisteminin 
əsas giriş dəyişənləri kimi üç faktor götürülə bilər: pillələrin sayı (4-
12), birinci pillədə qaynama temperaturu (100-1500C) və sonuncu 
pillədən üflənən qatılaşmış məhlulda duzların konsentrasiyası (20-80 
qr/l) [2]. 

İşlənilmiş riyazi modelin yoxlanılması üçün dörd pilləli 
qurğunun misalında ənənəvi üsulla (əllə) hesablamalar aparılmışdir 
və modelin işlək olduğu əsaslandırılmışdır. Xəzər dənizi suyunun 
misalında göstərilmişdir ki, buxar kompressiya üsulunun istifadə 
edilməsi PR göstəricisini 5,5-dək çatdırmağa imkan verir.  Buxar 
kompressiyası tətbiq edilməyən halda bu göstərici 1-dən böyük 
olmur. 

Növbəti mərhələdə kompüter simulyasiyası əsasında təklif 
edilən şirinləşdirmə texnologiyasının  yuxarıda göstərilən giriş və 
çıxış faktorları arasında asılılıqların tədqiq edilməsi planlaşdırılır. 
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Bir elektrik maşınının faydalı iş  əmsalı (səmərəliliyi), verilən 
enerjinin istehlak olunan gücə nisbətidir, faizlə ifadə olunur: η = (P2 
/ P1) x100.  Elektrik mühərriklərində P2, mühərrikin ona bağlı olan 
mexanizmə ötürdüyü gücdür, yəni mühərrik şaftındakı gücdür və P1, 
elektrik şəbəkəsindən mühərrikin istehlak etdiyi gücdür.  
Generatorlarda P2, generatorun şəbəkəyə verdiyi elektrik enerjisidir 
və P1, generator milinin fırlanmasına sərf olunan gücdür.   
 Hər bir elektrik maşını, müəyyən bir sürət, cərəyan və güclə 
müəyyən bir elektrik gərginliyində işləmək üçün hazırlanmışdır.  Bu 
məlumatlar nominal adlanır  və maşının gövdəsinə yapışdırılmış 
etiketdə göstərilir.  Elektrik mühərrikinin və ya generatorun məlumat 
lövhəsində göstərildiyindən çox yükləndiyi təqdirdə, onun 
sarımlarında yükü və cərəyanı da nominaldan daha yüksək olacaqdır.  
Elektrik itkiləri artacaq, sarımların istiləşməsi artacaq və onların 
izolyasiyası üçün icazə verilən həddi keçə bilər.  Sargıların 
izolyasiyası elektrik gücünü itirəcək və maşın zədələnəcək. 
Əməliyyat zamanı istiliyi azaltmaq üçün elektrik maşını soyudulur.  
Ən çox yayılmış hava soyuducusu, maşın şaftına quraşdırılmış bir 
fan ilə hava axınıdır.  Maşının ən isti hissələri hava əvəzinə 
hidrogenlə üfürülsə, maşın daha yaxşı soyudulur. 

Hidrogen soyutma, hava soyuducusundan daha mürəkkəb və 
daha bahalıdır, buna görə də yalnız kritik yüksək güclü maşınlarda, 
əksər hallarda turbin generatorlarında istifadə olunur.   
 Ümumi qəbul edilmiş təsnifata görə, elektrik maşınları 
sinxrondur - eyni rotor sürəti və maqnit sahəsi ilə və asinxron - 
maqnit sahəsinin rotordan daha yüksək sürətlə fırlandığı.  Sonuncu 
tip elektrik mühərrikləri daha geniş yayılmışdır. Planetdəki bütün 
mühərriklərin təxminən 90% -i asinxrondur.  Sənaye, kənd təsərrüfatı 
və mənzil -kommunal təsərrüfatının bütün sahələrində istifadə 
olunur.  Bu cür populyarlıq, bu mexanizmlərin istehsalının asan 
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olması, etibarlı, əlverişli olması və yüksək əməliyyat xərcləri tələb 
etməməsi ilə izah olunur.  Bundan əlavə, bir asinxron mühərrikin 
səmərəliliyi sinxrondan daha yüksəkdir. Ancaq bu texnikanın 
əhəmiyyətli çatışmazlıqları var.  Xüsusilə, yüksək başlanğıc cərəyanı, 
kifayət qədər başlanğıc torku, sürücü milindəki mexaniki momentin 
mexaniki yüklə uyğunsuzluğu cihazın sürətini dəqiq tənzimləyə 
bilməməsi və s.  Bütün bu amillər mexanizmin səmərəliliyinin 
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur.  

Qeyd etmək lazmdır ki, Elektrik mühərrikinin səmərəliliyinə 
təsir edən əsas amillər onun nominala görə yük dərəcəsi, dizaynı, 
modeli, aşınma dərəcəsi, şəbəkə gərginliyinin nominaldan kənara 
çıxmasıdır.  Ayrıca, elektrik mühərrikinin yenidən qurulduqdan sonra 
səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Elektrik mühərrikinin 
səmərəliliyinə təsir edən əsas amillər onun nominala görə yük 
dərəcəsi, dizaynı, modeli, aşınma dərəcəsi, şəbəkə gərginliyinin 
nominaldan kənara çıxmasıdır.  Ayrıca, elektrik mühərrikinin 
yenidən qurulduqdan sonra səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə azalda 
bilər. Bu cür cihazlar, tədarük gərginliyinin tezliyini dəyişdirərək 
mühərrikin fırlanma sürətini dəyişdirən, həmçinin başlanğıc 
cərəyanının artım sürətini və maksimum dəyərini məhdudlaşdıran 
yumşaq bir başlanğıca bölünür.  Bu yazıda, mühərrik səmərəliliyinin 
iş səmərəliliyi və iqtisadi məqsədəuyğunluğu baxımından 
yaxşılaşdırılması üçün müasir həlləri müqayisə edəcəyik. 

1. Asinxron mühərriklər üçün tezlik çeviriciləri Elektrik 
mühərrikinin səmərəliliyinin artırılmasının ən təsirli vasitələrindən 
biri, 50 Hz tezliyi olan bir fazalı və ya üç fazalı gərginliyi lazımi 
tezliyə malik olan (ümumiyyətlə 1 Hz-dən 300-ə qədər) çevirən 
tezlik çeviricisidir. -400 Hz, lakin bəzən 3000 Hz -ə qədər) və 
amplituda. Asinxron mühərrik üçün tezlik çeviricisi enerji 
istehlakının azalmasını, mühərrikin  hamar bir başlanğıcını və yüksək 
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idarəetmə dəqiqliyini təmin edir, başlanğıc torkunu artırır və dəyişən 
yük altında fırlanma sürətini sabitləşdirir. Bütün bunlar birlikdə 
aparatın səmərəliliyini artırmağa imkan verir. 

2. Əməliyyat prinsipi Optimizer nəzarətçiləri, cari və 
gərginlik fazalarını izləyən mühərrik təchizatı gərginlik 
tənzimləyiciləridir.  Sürücünün bütün iş mərhələlərində tam 
nəzarətini təmin edir və onu həddindən artıq gərginlikdən, aşağı 
gərginlikdən, həddindən artıq yüklənmədən, faza çatışmazlığından və 
ya pozulmasından və s. Optimizer idarəedicilər təkcə avadanlıqların 
səmərəliliyini artırmır, həm də tezlik çeviricilərindən daha sərfəlidir.  
Beləliklə, 2017-ci ilin ilk aylarında təxminən 90 kVt gücündə yerli 
istehsal cihazının orta qiyməti təxminən 92-106 min rubl təşkil etdi. 
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Elektrik enerjisinin istehsalı kimi elektrik enerjisinin 
ötürülməsi və paylanmasıda daim prioritet məsələ kimi gündəmdə 
qalmalı, daha müasir  daha dayanıqlıq avadanlıq istehsalı ən öndə 
gələn məsələ olaraq biz energetikləri narahat edəcək,araşdırılması 
vacib məsələ olmalıdır. 

Elmi biliklərin təkmilləşdiyi və yeni generasiyanın inkişaf 
mərhəhləsinə uyğun olaraq impuls gərginliyin tətqiq edilməsində 
daha müasir üsullardan istifadə edilməsi daha yüksək keyfiyyətli 
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izolyasiyanın hazırlanmasına təkak verir və bununla yanaşı 
həmçinində tətqiqat sahəsində yeni elmi yanaşmanın meydana 
gəlməsinə zəmin yaradır.Bundan qabaqki araşdırma zamanı dünya 
praktikasında impuls generatorları ilə izolyasiyanın sınağından əldə 
olunmuş nəticələrin müqaisəsi üstünlük təşkil edirdi.Yeni bir 
yanaşma üsulu isə FEM-dir. FEM-(Finite Element Method-Sonlu 
elementlərin təhlili) simulyasiyası, bir komponentin və ya materialın 
müəyyən təsirlərə necə reaksiya verdiyini göstərir.Buna uyğun olaraq 
SLİM FEM simulyatoru yaradılmışdır.Riyazi hesablama aparma 
qabiliyyətinə malik bu proqram vasitəsilə izolyasiyanın təqribi 
seçilmiş müəyyən nöqtələrinə tətbiq edilən impuls gərginliyin həmin 
nöqtəyə təsiri fiziki olaraq müəyyən bir ədəd və ya kəmiyyətə malik 
olmasını təyin edir.Həmçinin bu proqram vasitəsilə tənzimləmə 
dolağında,yüksək və alçaq gərginlik dolaqlarında dolaq əmələ gətirən 
sarğıların arasındakı məsafənin düzgün seçilməsi hesabatıda aparıla 
bilir. SLİM FEM simulyatoru vasitəsilə impuls paylanmanı düzgün 
analiz etmək mümkün olmuşdur. 

Transformatorun dizaynı zamanı müxtəlif impuls (SI-special 
impulse), əsas ildırım impulsu (BIL- basic lightning impulse), 
qismən boşalma ölçmələri ilə uzun müddətli  və qısa müddətli implus 
tezlik-gərginlik testi kimi müxtəlif dielektriklərlə sınaqları 
aparılır.Transformatorda impuls gərginliyin araşdırılması ilə 
gələcəkdə ən azı mis itkilərinin 30% və eyni zamanda izolyasiya 
materialı sərfinin 10 %-dən bir qədər də artıq qənaətinə gətirib 
çıxaracaqdır.Buda öz növbəsində elektro texniki resurslarında daha 
sərfəli isdifadə olunması baxımından biz energetiklər üçün uğurlu 
nəticə sayılmış olacaqdar. 
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ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ENERJİ  İTKİLƏRİNİN 

AZALDILMASI MƏSƏLƏLƏRİNİNİN TƏHLİLİ 
 
Magistrant:      Elmi rəhbər:  
Əhmədli Səadət Elman qızı   t.e.n dos Əliyev A.Q  
Qrup №: A5120 
 

Elektrik enerjisinin istehlakı müasir dövrün demək olar ki, hər 
bir sahəsində tətbiq olunur. Elektroenergetikanın inkişafına tələbat 
birbaşa texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Belə ki, texnologiya 
inkişaf etdikcə, müasir avadanlıqlar gündəlik həyatın, sənayenin və 
iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi halına gəlir və bütün bu 
sahələrdə geniş tətbiq olunur. 

Bildiyimiz kimi elektrik enerjisinin istehsalı zamanı ənənəvi 
olaraq bərpa oluna bilməyən resusrslardan istifadə olunur. Elektrik 
enerjisinin istehlakı prosesi bu formada günbəgün artdıqca enerji 
istehsalında istifadə olunan təbii ehtiyatlar tükənir və bu da gələcək 
üçün enerji qıtlığına gətirib çıxara bilər.  

Elektrik enerjisi istehsal olunduqdan sonra ən çox itkilər 
ötürülmə və paylanma şəbəkəsində yaranır. Enerji itkilərinin texniki 
və kommersiya təşkilediciləri elektrik enerjisinin faktiki itkilərini 
əmələ gətirir. Bundan əlavə elektrik şəbəkəsində itkilərin olması  
sistemə maliyyə cəhətdən də mənfi təsir göstərir. 

Elektrik şəbəkəsində itkilərin azaldılması normadan kənar 
enerji itkilərinin ödənməsinin ixtisar olunması hesabına şəbəkənin 
təşkilatçılarında baş vermiş ziyanın, şəbəkədə yaranan əlavə güc 
axınlarının və elektrik stansiyalarında istehsal olunan əlavə elektrik 
enerjisinin itkilərini kompensasiyası üçün sərf olunan yanacağın və 
ətraf mühitə zərər verən tullantıların, istifadə olunan elektrik 
enerjisinin tarif qiymətlərinin azaldılmasına imkan verir. 

Elektroenergetika sistemində yaranan yük itkiləri elektrik 
şəbəkələrinin sxemlərinin və yüklərinin məlumatları əsasında həcmə 
uyğun olaraq müxtəlif metodlarla hesablana bilər. Elektrik 
sistemində yaranan itkiləri hesablamaq üçün yük itkilərinin 
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hesablama metodu, orta yüklər üçün metod, hesabat sutkalar 
metodu,operativ hesabat metodları kimi bir sıra dəqiq metodlardan 
istifadə olunur. 

Elektroenergetika sistemində yaranan elektrik enerjisi 
itkilərinin minimal səviyyəyə endirilməsi üçün bir sıra tədbirlər 
görülür. Bu tədbirlər şəbəkə rejimlərinin idarə olunmasının 
avtomatlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər, elektrik şəbəkə 
sxeminin rekonstruksiyası tədbirləri, elektrik enerjisinin uçot 
hesabatlarının yüksək səviyyəyə təkmilləşdirilməsi kimi ümumi 
struktur tədbirlərdir.  

Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində elektrik 
stansiyalarının modullaşdırılması, müasir istilik elektrik 
stansiyalarının tikintisi,yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətlərində 
paylanmış generasiya vasitəsilə güx axınlarının azaldılması, 
gərginliyin yüksək gərginlikli şəbəkələrdə tənzim olunması 
nəticələrinə əsasən nizamlanması bu şəbəkələrdə yaranan enerji 
itkilərini azaltmağa xidmət edir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Balametov Ə.B., Xəlilov E,D. Enerji sistemin elektrik şəbəkələrində 

elektrik enerjisi itkilərinin hesablanması, təhlili və normallaşdırılması. “Elm”, 
Bakı-2015. 234 səh. 

2. Balametov Ə.B., Xəlilov E,D., Çugunova İ.A., Nuriyeva N.C., İskəndərov 
F.G. Azərbaycan elektroenergetika sisteminin elektrik şəbəkələrində elektrik 
enerjisi itkilərinin azaldılması ehtiyatlarının təhlili. “Elektroenergetika 
sistemlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi istiqamətində yüksək intellektli 
avadanlıq, informasiya kommunikasiya texnologiyaların tətbiqinin elmi və praktiki 
əsaslarının işlənməsi”. Elmi əsasərlər toplusu, Bakı 2014, səh 108-128 
 
ENERJİ SİSTEMİNİN QƏRARLAŞMIŞ REJİMİNİN ANALİZİ 
 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Səfərov Kamran İmran oğlu             dos. Muradova Rəhilə Əli        
II  kurs. qrup A5120 
 

Müasir dövrdə texnologiyanın daha da inkişaf etməsi ilə bağlı 
olaraq istehlakçılar daha da etibarlı enerji teleb edir.Enerji sisteminde 
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tez-tez açılmaların,qəzaların baş verməsi ilə əlaqədar olaraq,elektrik 
sistemlərinin sabit olması vacib şərtdir.Ani zaman çərçivəsində 
elektrik sistemlerinin parametrlərinin təyin olunması və yaxud bu 
parametrlərin vəziyyətini xarakterizə ederkən bir neçə rejimlərə rast 
gəlmək olar. Enerji sistemində qərarlaşmış (normal) rejim - rejim 
parametrlərinin kiçik bir dəyişikliklə dəyişmədiyini güman etməyə 
imkan verən sistemin vəziyyətidir. Eyni zamanda bu rejim əməliyyat 
parametrlərin texniki və iqtisadi xüsusiyyətlər baxımından 
istehlakçıların tələblərinə tam cavab verir. Aydındır ki, kifayət qədər 
böyük bir enerji sistemində tamamilə sabit bir vəziyyət yoxdur, çünki 
enerji sisteminə inteqrasiya olunan elementlərin sayının artması ilə 
elementlərdən ən azı birinin vəziyyətini və ya iş rejimini dəyişdirmə 
ehtimalı var və olduqca yüksəkdir. Nəticədə, tək bir enerji sistemində 
bir və ya daha çox keçici prosesin davamlı olaraq meydana gəldiyi və 
güc sisteminin daim keçici bir rejimdə olduğu düşünülə bilər. Digər 
tərəfdən, böyük bir enerji sistemindəki proseslərin əksəriyyətini 
öyrənmək üçün, yarı-sabit rejimlər, yəni parametrlər əhəmiyyətsiz 
şəkildə dəyişdikdə və bu dəyişikliklərə laqeyd yanaşıla bilər. Enerji 
sisteminin qərarlaşmış rejiminin parametrlərinin öyrənilməsi burada 
sadalanan bir sıra praktiki problemlərin həlli üçün vacibdir. Müəyyən 
edilmiş rejimlərin hesablanması zamanı onların ümumi fiziki 
xarakterli müəyyən tələblərə cavab verməsinin zəruriliyi nəzərə 
alınmalıdır. Keçid rejiminin bitməsindən sonra meydana çıxan 
istənilən rejim yük və generasiyanın güc balanslılığının mövcud 
olmasını tələb edir (ötürülmə itkiləri nəzərə alınmaqla), yəni enerji 
sistemində enerji və enerjinin müəyyən balansı qurulmalıdır.  
Yuxarıda göstərilən problemlərin həlli ilə yanaşı, elektrik 
sistemlərinin keçici, qısa-qapanma vəziyyətindən sonrakı rejimlərdə 
iş şəraitini öyrənərkən, mövcud vəziyyətlərin operativ 
qiymətləndirilməsi problemlərini həll və idarə edərkən elektrik 
şəbəkələrinin qərarlaşmış rejimin hesablamaları aparılmalıdır. 
Elektrik itkilərini qiymətləndirərkən və planlaşdırarkən və bir sıra 
digər vəzifələrdə qısamüddətli və uzunmüddətli rejimlərin 
optimallaşdırılması, elektrik sistemlərinin istismarı, inkişafı və s. bu 



 332 

hesablamaların nəticələrindən asılıdır.Bele təxmin edilir 
ki,qərarlaşmış rejimlərinin hesablamalarının hesablama 
təcrübəsindəki payı 80%-ə qədərdir. 

Bu hesablamaları apararkən ən çox istifadə olunan üsullar 
kontur gücləri metodu və düyün gərginlikləri metodudur.Bununla 
yanaşı qərarlaşmış rejimin hesabatını apararkən matrisa hesabat 
metodlarından da istifadə olunur.Müasir dövrdə kompyuter 
texnologiyasının inkişafı ilə bağlı bu hesabatları proqram vasitəsi ilə 
icra etmək daha məqsədə uyğun sayılır.Proqram vasitəsi ilə alqoritmi 
qurarkən yuxarida qeyd edilən metodlardan istifadə oluna 
bilər.Həmçinin elektrik sistemlərinin qərarlaşmış rejimində sistem 
parametrləri,elektrik veriliş xəttləri və bu xəttlərdə yaranan enerji və 
güc itkiləri ayrı ayrılıqda analiz edilməlidir 
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Elektrik enerjisinin istehsalı və paylanmasında açar rol 
oynayan transformatorların yüksək gərginliklərə qarşı dayanıqlı 
şəkildə hazırlanması lazımdır. Xüsusilə transformatorların ildırım 
impuls gərginliyi ya da açarlama zamanı meydana gələ biləcək 
yüksək tezlikli yüksək gərginliklərə qarşı  dayanıqlı olması 
gözlənilir.İstehsalatdakı transformatorun  izolyasiya quruluşu bu 
həddindən artıq yüksək gərginliklərə qarşı dayanıqlı olması çox 
önəmlidir.    

Böyük güclü transformatorların istehsalı ilə birlikdə sarğılar 
içərisindəki paylanmanı və impulsa məruz qalmayan sarğılardakı 
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təsirinin araşdırılması məqsədi ilə impuls gərginliyinin daha real bir 
şəkildə araşdırılması önəmli bir hal almışdır. Xüsusilə impulsa məruz 
qalmayan sarğıların izolyasiya quruluşu təyin edilməlidir.Həm də 
sarılmada istifadə olunan aparatların izolyasiya alətləri ilə olan 
kordinasiyasının təmin edilməsi lazımdır. İşçi gərginliyində işləyən 
tansforma-torların modeli müqavimət və induktivlik 
parametrlərindən ibarət olur.Ancaq transformatorlar güc sisteminə 
bağlı olarkən yüksək gərginliyə,cərəyana,impuls gərginliklərinə 
məruz qalırlar.Bu hallarda transformatorların daxili tutum 
parametrləri üstünlük təşkil edir. 

Transformatorun sənayedə istifadəsi zamanı yüksək tezlikli 
böyük gərginliklərdən zərər görmədən işləməsi üçün istehsal olunan 
transformatorlar 1,2 µs təpə və 50 µs yarılanma zamanı olan ildırım 
impuls gərginliyi ilə test edilir.Trans-formatorun testi keçə bilməsi 
üçün test zamanı,sarğıların içərisində meydana gələn elektrik 
sahəsindən zərər görməyəcək şəkildə sarğı izolyasiyasının dizayn 
edilməsi lazımlıdır. Məqsədimiz ən az istehsal və işlətmə xərci ilə 
yüksək gərginliklərə qarşı dayanıqlı illərcə işləyə bilən transformator 
dizayn et-məkdir.Buna nail olmaq üçün impuls testi zamanı sarğılar-
da meydana gələn gərginlik paylanması analiz edilməlidir.Gərginlik 
paylanmasıının tədqiqi sarğıların RLC ekvivalent dövrəsinin həlli ilə 
əldə edilir.  

Yüksək tezlik altında impuls gərginliyinin araşdırılması üzərinə 
tədqiqatlar əsas olaraq yağ transformatorları üzərində aparılmışdır.Bu 
tədqiqatın əsasını 3 sarğısı da fərqli sarğı metodları ilə istehsal 
edilmiş 3 fazlı quru transformatorun araşdırılması yaratmışdır. 
Transformatorun yüksək gərginlik fazlarından A fazası yuvarlaq, B 
fazsı düz, C fazası zolaq keçirici tipi ilə sarılacaq şəkildə dizayn 
edilmişdir. Bu sarğıların əsas olaraq induktivlik və tutum 
parametrləri hesablanmışdır. Bu parametrlər nərdivan tipli şəbəkə 
quruluşunda istifadə edilərək sarğıların içərisində impuls 
gərginliklərinin paylanması araşdırılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində 
məlum olmuşdur ki, transformatorlar üçün impuls paylanması 
baxımından düz keçirici ilə sarılan sarğıların yuvarlaq və zolaq 
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keçirici kimi sarılan sarğılara nəzərən daha  dayanıqlı olacağı açıq 
aydındır. 
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Buxar və qaz turbinləri elektrik enerjisi istehsal edən 

generatoru idarə etmək üçün istifadə olunur. Girişdə istifadə olunan 
materialın növünə görə fərqlənirlər. İki növ vahidin üstünlüklərinin 
birləşməsi səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artıran birləşmiş 
dövriyyə qurğusu meydana gətirir. 

Güc turbini istilik və elektrik enerjisi istehsal edən stansiyaların 
hərəkət mexanizmidir. İşçi mayenin qidalandığı ləçəkləri olan 
fırlanan bir valdır. Maddənin bıçaqlara təzyiq altında vurması 
nəticəsində şaftla əlaqəli və enerji istehsal edən bir generator 
işləməyə başlayır. 

Turbinlər işləyən mayedən asılı olaraq iki növə bölünür: buxar 
və qaz. 

Bu cihazların dizaynında çox az fərq var. Hər iki turbinin daxil 
olan materialı yanma kamerasından keçir, bundan sonra təzyiq 
altında olan yanma məhsulları bıçaqlara verilir və mili hərəkətə 
gətirir. 

Buxar qurğusunda mil isti buxarla idarə olunur. Sistemin 
girişində su istifadə olunur.  
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Buxar qurğusunun üstünlükləri: çoxillik istismar müddəti – 
təxminən 20 il, geniş yanacaq çeşidi, yüksək səmərəlilik göstəriciləri 
əmsalı, geniş güc diapazonu, yanacaq hazırlamaq üçün ehtiyac 
meyarının olmaması 

Buxar qurğusunun mənfi cəhətlərindən danışarkən, günlərlə 
davam edə bilən qurğunun uzun müddət işə salınması, kompleks 
təmir prosesi və istismar zamanı çox miqdarda zərərli emissiyaları 
sadalaya bilərik. 

Dünya enerji sektorunun strukturunda buxar-qaz qurğularının 
və kombinasiya edilmiş dövrəli qurğuların payı artır. Sonuncu 
ikimühərrikli – buxar və qaz qurğulardır. 

Girişdə genişlənən və qaz turbininin bıçaqlarına ötürülən qaz 
vardır. Onun valına bağlanan elektrik cərəyanı yaratmağa başlayır.        

Bu proses üçün istifadə edilməyən isti hava buxar elektrik 
stansiyasının tullantı istilik qazanına daxil olur və suyu buxar 
yaranana qədər qızdırır. 

İsti buxar ikinci qurğuya – buxar qurğusuna ötürülür. O, ikinci 
elektrik generatorunu hərəkətə gətirir 

Buxar-qaz qurğularının üstünlükləri: səmərəlilik göstəriciləri 
əmsalının 60%-dək artması, alınan enerji vahidi üçün aşağı qiymət, 
qısa quraşdırma müddəti (bir ilə qədər), buxar qurğuları ilə 
müqayisədə ətraf mühitə uyğunluq, buxar elektrik stansiyasının 
yenidən qurulması imkanı 

Buxar-qaz qurğusunun mənfi cəhətləri kimi mütəxəssislər onun 
buxar və qaz qurğularının hər bir problemini həll etmək iqtidarında 
olmamasını göstərirlər. Bundan başqa, mövsümi güc 
məhdudiyyətləri, az miqdarda yanacaq seçimi və onun ilkin təmiz-
lənməsinə ehtiyac vardır. 
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BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN 
AZƏRBAYCANIN ENERGETİKA SİSTEMİNƏ 

İNTEQRASİYASI ZAMANI YARANAN PROBLEMLƏRİN 
ANALİZİ 

 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Ağayev Elvin Elşan   dos. Əsgərov C. S 
Qurs: II, Qrup: A5120 

 
Müxtəlif növ bərpa olunan enerji mənbələri əsasında elektrik, 

istilik enerjisi və mexaniki enerji istehsal etmək, həmçinin çoxlu 
enerji təchizatı ehtiyaclarını ödəyə bilən yanacaq istehsal etmək 
mümkündür. Bəzi RES texnologiyaları kənd və şəhər şəraitində 
istifadə nöqtəsində mənimsənilə bilər, digər texnologiyalar isə əsasən 
böyük enerji şəbəkələrində yerləşdirilir.  

Getdikcə daha çox bərpa olunan enerji texnologiyaları texniki 
cəhətdən inkişaf etməkdə və hal - hazırda əhəmiyyətli ölçüdə tətbiq 
olunmaqla yanaşı, digər texnologiyalar texniki hazırlığın və 
kommersiya tətbiqinin daha erkən mərhələsindədir və ya bazarlarda 
xüsusi bir yer tutur.  

Bərpa olunan enerji texnologiyalarının yaratdığı enerji 
dəyişkən və müəyyən dərəcədə fərqli zaman miqyaslarında, 
dəyişkən, lakin proqnozlaşdırıla bilən, sabit və ya nəzarət edilə bilən 
ola bilər. Yenilənə bilən enerji mənbələrinin ən böyük payı 
biokütlənin payına düşür, əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
yemək və qızdırmaq üçün istifadə olunan ənənəvi biokütlədir, lakin 
müasir biokütlənin istifadəsi də sürətlə artır. Bərpa olunan enerji 
texnologiyalarının istifadəsi son illərdə sürətlə artmışdır. Müxtəlif 
dövlət siyasətləri, bir çox bərpa olunan enerji texnologiyalarının 
dəyərinin azalması, fosil yanacaqların qiymətlərinin dəyişməsi, 
enerjiyə tələbatın artması və digər faktorlar bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadənin daha da artmasına səbəb olmuşdur.  

Bundan əlavə, bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik 
enerjisi istehsal etmək potensialını, həmçinin bu potensialdan istifadə 
etmək üçün atılacaq addımları və görüləcək tədbirləri 
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qiymətləndirmək üçün bir sıra addımlar atılır. Bərpa olunan enerji 
potensialı sahələrini müəyyən etmək və prioritetləşdirmək üçün 
ümumi gücü təxminən 1000 MVt olan səkkiz sahə seçildi. Seçilmiş 3 
sahədə pilot layihələrin həyata keçirilməsi üçün artıq müvafiq 
tədbirlər görülür. Bundan əlavə, külək enerjisi ilə müqayisədə, 
önümüzdəki illərdə bölgələrdə günəş enerjisinin potensialından ölkə 
daxilində istifadə edilməsi, kənd təsərrüfatı olmayan torpaqların 
istifadəsi, bərpa olunan enerjidən istehsal güclərinin paylanması ilə 
bağlı layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək və bu 
sahədə gələcək investisiyaları təşviq etmək məqsədi ilə beynəlxalq 
şirkətlərlə əməkdaşlıq genişlənir. Ölkəmizdəki investisiya layihələri 
üçün şirkətlərin təkliflərindən seçim prosesində ən əlverişli təkliflər 
seçilərək hökumətə təqdim edildi və bu işlər mütəmadi olaraq 
aparılır.  
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DÜNYA PRAKTİKASINDA MÜXTƏLİF İŞLƏDİCİLƏR 
ÜÇÜN REAKTİV GÜC İSTEHLAKINA ƏSASƏN ÖDƏMƏ 
MEXANİZMLƏRİNİN TƏTBİQİNİN TƏDQİQİ ANALİZİ 

 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Vəliyev Abduləli Elbrus oğlu  dоs.İsmayılova Gülgəz Gülağa qızı 
Qurs: II, Qrup: A5120 
 

Ölkəmizdə qüvvədə оlаn qаnunvеriсiliуə uуğun оlаrаq, еlеktrik 
еnеrji istеhlаkçılаrı üçün rеаktiv еnеrji tələbаtınа görə hеsаblаşmаlаr 
nəzərdə tutulmur. Еуni zаmаndа уеni istеhlаkçılаrın еnеrjisistеmə 
qоşulmаlаrı üçün vеrilən tеxniki şərtlərdə аdətən rеаktiv güсün 
kоmреnsаsiуа qurğulаrının qurаşdırılmаsı bəndi və уа bəzi 
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sənədlərdə rеаktiv güс əmsаlının tələb оlunаn səviууəsi tgj = 0,22 
təmin еdilməsi öz əksini tарır. (1,s.10). 

Dünуа рrаktikаsındа qеуd еdək ki, bir çоx xаriсi ölkələrin 
еnеrjisistеmləri üçün rеаktiv güс əmsаlının nоrmаtiv qiуmətləri təуin 
оlunmuşdur və Аzərbаусаn еnеrjisistеmi üçün də tgj − nin nоrmаtiv 
qiуmətlərinin müəууən оlunmаsınа еhtiуас уаrаnmışdır. Yароniуа və 
Аvrора ölkələrində, həmçinin уаxın dövrlərə qədər АBŞ-dа rеаktiv 
güс əmsаlı şəbəkənin sinfindən аsılı оlаrаq tgj = 0,2...0,4 hədlərində 
qəbul еdilmişdir. Lаkin sоn illər bir çоx sistеmlərdə рауlауıсı 
şəbəkələr mаksimаl уüklərdə sıfır qiуmətli tgφ ilə ( соsj =1 ), ауrı-
ауrı xətlər isə həttа qаbаqlауıсı rеаktiv сərəуаnlа işləуirlər.Əksər 
xаriсi ölkələrdə (Rusiуа, Ukrауnа, АBŞ, Yароniуа və s) istеhlаk 
оlunаn rеаktiv еnеrjiуə görə ödənişlər nəzərdə tutulur.  

Мəsələn, Rusiуаdа müqаvilə ilə təуin еdilmiş iqtisаdi səmərəli 
rеаktiv güсdən аrtıq istеhlаk bаş vеrərsə, еlеktrik еnеrjisinin tаrifinə 
müəууən əlаvələr nəzərdə tutulur. Еlеktrik еnеrjisi tаrifinə sənауе 
müəssisələri üçün 8% həсmində, kоmmunаl müəssisələri üçün 6% 
həсmində və s. əlаvələr göstərilir. (2,s.20) 

Bеləliklə, istеhlаkçılаrın tələb еtdikləri rеаktiv güсün 
(еnеrjinin) nəzərə аlınmаsı ilə еlеktrik еnеrjisinə görə ödənişlərin 
hеsаblаnmаsı məqsədilə rеаktiv güс əmsаlının müxtəlif gərginlik 
səviууələri üzrə nоrmаtiv qiуmətlərinin (səmərəli rеаktiv güсün) və 
rеаktiv güсün (еnеrjinin) hеsаblаnmа mеtоdikаsınа уеnidən 
bаxılmаsı zərurəti уаrаnmışdır. 

Yuxаrıdа qеуd оlunаnlаrı nəzərə аlаrаq, istеhlаk оlunаn rеаktiv 
еnеrjinin hеsаblаnmа аrdıсıllığı аşаğıdаkı kmi təklif еdilir:  

1) Еlеktrik еnеrjisini еlеktrik təсhizаt sistеminin birləşmə 
nöqtəsindən аlаn hər bir tələbаtçı üçün iqtisаdi rеаktiv güсün qiуməti 
təуin оlunur.  

2) Rеаktiv еnеrjinin ölçmə sistеmindən (sауğасlаrın və digər 
аvtоmаtik nəzаrət sistеminin оlub-оlmаmаsı) аsılı оlаrаq, ауlıq və уа 
rüblük rеаktiv еnеrji istеhlаkı təуin еdilir.  

3) Ödənilən rеаktiv еnеrjinin miqdаrı hеsаblаnır, kVАr-sааt.(5, 
s.100). 
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GENARATORUN YERLƏ QAPANMALARDAN 

MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN GƏRGİNLİKLƏR NİSBƏTİ SXEMİNİN 
TƏHLİLİ 

 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
Bayramov Elvin İmir    dоs.Hüseynov Emin 
Qrup: II, Qrup: A5120 
 

Вildiуimiz kimi, ölkəmizdə gеnеrаtоr gərginlikli şəbəkələr 
nеуtrаlı izоlə оlunmuş rеjimdə işləуirlər. Şqbəkənin tutum 
сərəуаnlаrı isə qövssöndürüсü süzgəсlər vаsitəsi ilə kоmpеnsаsiуа 
оlunur. Stаtоr dоlаğının gövdəуə (уеrə) qаpаnmаsı zаmаnı уаrаnаn 
zədələnmə сərəуаnı stаtоrun mаqnit kеçiriсisindən qаpаnаrаq pоlаdı 
zədələуir. Zədələnmənin nə dərəсədə böуük оlmаsı сərəуаnın 
qiуmətindən və оnun аxmа müddətindən аsılıdır. Smurоv аdmа 
уüksək gərginlik lаbоrаtоriуаsındа аpаrılаn xüsusi sınаqlаr 
nətiсəsində Iz сərəуаnın qiуmətindən аsılı оlаrаq оnun уоlvеrilən 
аxmа müddəti t = f(Iz) müəууən оlunmuşdur. Lаbоrаtоriуа 
tədqiqаtlаrı göstərir ki, 5 А сərəуаnın uzun müddət аxmаsı 
уоlvеriləndir. Stаtоrun pоlаd lövhələrinin уеnidən уığılmаsı tələb 
оlunmауаn zədələr уоlvеriləbilən zədələnmələrdir. 5 А-dən böуük 
сərəуаnlаr pоlаdı zədələуir və еlеktrik qövsünün sаxlаnılmаsınа 
şərаit уаrаdır. Вu isə stаtоr dоlаğının izоlуаsiуаsmm уаnmаsınа 
gəlirib çıxаrır. Вunа görə də 5 А-dən böуük сərəуаnlаrın müəууən 
məhdud müddətdə аxmаsınа iсаzə vеrilir. Аpаrılаn sınаq və 
təсrübələrin nətiсələrinə əsаslаnаrаq gеnеrаtоrlаrın уеrlə 
qаpаnmаlаrdаn mühаfizəsinə аşаğıdаkı tələblər qоуulur: 1) Yеrlə 
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qаpаnmаlаr zаmаnı уаrаnаn сərəуаnlаrın qiуməti 5 А və 5 А-dən аz 
оlduqdа mühаfizə siqnаlа işləməlidir. Çünki bu zаmаn stаtоrdа сiddi 
zədələnmələr qеуdə аlınmır. 2) Yеrlə qаpаnmа zаmаnı сərəуаnın 
qiуməti 5 А-dən çоx оlduqdа stаtоrun pоlаdının zədələnmə təhlükəsi 
оldupundаn mühаfizə gеnеrаtоrun аçılmаsınа işləməlidir. Öz işləmə 
prinsipinə görə gеnеrаtоrun stаtоr dоlаğının уеrlə qаpаnmаsmа 
difеrеnsiаl mühаfizə rеаksiуа vеrə bilər. Аnсаq оnun bu məqsədlə 
istifаdəsi уаlnız nеуtrаlın tоrpаqlаnmаsı zаmаnı mümkün оlаrdı. 
Nеуtrаl izоlə оlunduqdа isə bu mühаfizə qеуri-həssаs оlur. Вunа 
görə də gеnеrаtоrlаrı уеrlə qаpаnmаlаrdаn mühаfizə еtmək üçün sıfır 
аrdıсıllıqlı сərəуаnlаrın əmələ gəlməsindən işləуən xüsusi dаhа 
həssаs mühаfizədən istifаdə оlunur. (5,s.10) 

Müxtəlif gərginliklər nisbəti sxеmləri mövсuddur. Аşаğıdаkı 
üç sxеmə bаxаq (şəkil 1).  I sxеmdə (KА) rеlеsinin kоntаktı YАТ 
аçmа dоlаğını şuntlауır, bununlа dа аçаrın аçılmаsı bаş vеnnir. 
Qısаqаpаnmа zаmаnı KА rеlеsi işləуir, оnun kоntаktlаrı аçılır və 
сərəуаn trаnsfоrmаtоrundаn trаnsfоrmаsiуа оlunmuş сərəуаn YАТ-
dаn kеçir və аçаr аçılır. Вu sxеmin əsаs çаtışmаzlığı оndаn ibаrətdir 
ki, kоntаktlаrın təsаdüfən аçılmаsı zаmаnı (vibrаsiуаdаn və уа 
təsаdüfi zədədən) nоrmаl rеjimdə mühаfizə оlunаn оbуеkt səhvən 
аçılа bilər. II sxеm nisbətən müаsirdir, nоrmаl rеjimdə YАТ dövrəsi 
аçıq оlur. Qısаqаpаnmа zаmаnı nоrmаl аçıq kоntаkt dözmə 
müddətsiz оlаrаq qаpаnır, nоrmаl bаğlı kоntаkt isə dözmə müddəti 
ilə аçılır. Вu zаmаn ikinсi tərəf qısаqаpаnmа сərəуаnı YАТ-dаn kеçir 
və аçаrın аçılmаsınа səbəb оlur. İkinсi tərəf qısаqаpаnmа сərəуаnı 
150 А- dən çоx оlduqdа I və II sxеmdən istifаdə еtmək оlmаz. Вunа 
görə də БПТ аrаlıq dоуmа trаnsfоrmаtоrlu (ТL) sxеmdən (III sxеm) 
istifаdə оlunur. Nоrmаl rеjimdə rеlеnin аşаğı kоntаktı аçıqdır və 
БПТ-nin ikinсi dоlаğı qısа qаpаnmışdır. Вu rеjim БПТ və с.t. üçün 
nоrmаl rеjim hеsаb оlunur.  
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“АĞILLI” ЕLЕKТRİK SİSТЕMLƏRİNİN RЕJİMLƏRİNİN 

QURULMАSI YОLLАRININ ТƏDQİQİ 
 
Magistrant:     Elmi rəhbər: 
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Аğıllı еlеktrik sistеmləri rаhаtlıq, qənаət, mаksimum 
təhlükəsizlik, mərkəzdən və uzаqdаn hər şеуə nəzаrət еdərək, idаrə 
еdə bilməkdir. Аğıllı еlеktrik sistеmləri ssеnаriləri zаmаn itirmədən 
işıqlаndırmа, istilik-sоуutmа, təhlükəsizlik, əуlənсə, bаğ suvаrmаsı 
və s. kimi gündəlik həуаtınızdа оlаn stаndаrt еhtiуасlаrınızı 
mərkəzdən bir tоxunuşlа idаrə еtməуinizə imkаn уаrаdır. Вu sistеm 
gündəlik həуаtdа bir çоx işləri аvtоmаtik оlаrаq уеrinə уеtirilməsini 
təmin еdir. Günəş dоğаrkən jаlüz, рərdələrin аvtоmаtik аçılmаsı və 
уа istənilən işıq səviууəsinə görə аvtоmаtik оlаrаq ауаrlаnmаsını 
tənzimləуir. Küləуin sürətinə və уаğış уаğmа durumunа bаğlı оlаrаq 
jаlüzlərin аvtоmаtik bаğlаnmаsı təmin еdilə bilər. Çöl hаvа şərtlərinə 
görə еvin istiliуinin istənilən dərəсəуə gətirilməsi, hərəkət 
dеtеktоrlаrı ilə еvin hоllаrındа işıqlаrın istənilən ауdınlıq dərəсəsinə 
görə аvtоmаtik оlаrаq уаndırılmаsı, hər hаnsı bir həуəсаn vəziууəti, 
qаz qаçаğı və уа su bаsqını zаmаnı vаnаlаrın аvtоmаtik оlаrаq 
bаğlаnmаsı, bütün еvin еlеktrikсərəуаnının kəsilməsi və s. kimi 
imkаnlаrlа bu siуаhını gеnişləndirmək оlаr. Вütün dünуаdа еlеktrik 
еnеrjisi istеhsаlının dоminаnt mənbəуi ənənəvi еnеrji mənbələridir. 
Вununlа bеlə bir çоx уеrlərdə bərраоlunаn еnеrji mənbələrindən 
еlеktrik еnеrjisi istеhsаlı аrtmаqdа dаvаm еdir. Ölkəmizdə də 
еnеrjinin bu növünün istеhsаlınа diqqət gеtdikсə аrtır. Аğıllı еlеktrik 
sistеmləri əsаsən bərра оlunаn еnеrji ilə idаrə оlunurlаr. Веуnəlxаlq 
Вərра оlunаn Еnеrji Аgеntliуinin (IRЕNА) müvаfiq hеsаbаtındаn 
görünür ki, ötən il istismаrа vеrilmiş уеni еlеktrik еnеrjisi qоуuluş 
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güсlərinin 80 %-dən çоxunu bərра оlunаn еnеrji təşkil еdib, 
bunun 91 %-i isə günəş və külək еnеrjisinin рауınа düşüb.  

Аzərbаусаn Rеsрublikаsı Рrеzidеntinin 2021-сi il 2 fеvrаl 
tаrixli müvаfiq Sərənсаmı ilə təsdiq еdilmiş “Аzərbаусаn 2030: 
sоsiаl-iqtisаdi inkişаfа dаir Milli Рriоritеtlər”dən biri kimi “Тəmiz 
ətrаf mühit və “уаşıl аrtım” ölkəsi”nin müəууənləşdirildiуini nəzərə 
аlаrаq qеуd еtmək оlаr ki, qаrşıdаkı dövrdə bərра оlunаn еnеrji 
mənbələrindən istifаdəуə diqqət dаhа dа аrtırılасаq. Рriоritеtin “уаşıl 
еnеrji məkаnı” аdlı аlt məqsədinə uуğun оlаrаq еуni zаmаndа 
еlеktrоmоbillərdən istifаdə və еnеrji səmərəliliуi də diqqət 
mərkəzində sаxlаnılасаq. İşğаldаn аzаd оlunmuş ərаzilərdə араrılаn 
quruсuluq işlərində məhz “уаşıl еnеrji” lауihələrinə üstünlük vеrilir. 
Həmin ərаzilərdə 4 000 MVt-dаn аrtıq günəş, 500 MVt-dək külək 
еnеrjisi роtеnsiаlı mövсuddur. Еуni zаmаndа, Qаrаbаğ 
Аzərbаусаndа уеrli su еhtiуаtlаrının fоrmаlаşdığı əsаs rауоnlаrdаn 
biridir. Rеgiоndаkı digər mühüm еnеrji оbуеktləri “Xudаfərin” və 
“Qız Qаlаsı” hidrоqоvşаqlаrıdır. Qоуuluş güсü 200 MVt оlаn 
“Xudаfərin” və 80 MVt güсündə “Qız Qаlаsı” su еlеktrik 
stаnsiуаlаrının inşаsının 2-2,5 il ərzində уеkunlаşdırılmаsı nəzərdə 
tutulur.Hаzırdа işğаldаn аzаd еdilmiş ərаzilərdə “Yаşıl Еnеrji 
Zоnаsı” Kоnsерsiуаsı və Ваş Рlаnının hаzırlаnmаsı məqsədilə 
Yароniуаnın bu sаhədə ixtisаslаşmış ТЕРSСО şirkəti ilə müqаvilə 
imzаlаnıb. Hаzırdа bu istiqаmətdə işlər həуаtа kеçirilir. 
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Magistrant:                                               Elmi rəhbər: 
Dadaşova Ləman İmanverdi  Dos.Rəhimova Nazilə Əli  
A6220 II kurs                  
 

Sensorlar və aktuatorlar hər bir idarəetmə sisteminin iki vacib 
komponentidir. Məruzə sensor və aktuatorun əhəmiyyəti və onların 
növlərinə həsr olunmuşdur. 

Sensorlar IoT məlumatlarının mənbəyidir. Bundan əlavə, IoT-
dakı sensorlar və aktuatorlar sənaye miqyasında avtomatlaşdırmanı 
təmin etmək üçün birlikdə işləyə bilər. Bir sensor üçün ən yaxşı 
termin ötürücüdür. Ötürücü bir enerjini digərinə çevirən istənilən 
fiziki cihazdır. Beləliklə, bir sensorda  ötürücü hadisələri müəyyən 
etmək üçün bəzi fiziki hadisələri  elektrik impulsuna 
çevirir.Sensorlar Əşyaların İnternetinin məlumat mənbəyidir. 

Bir çox IoT sistemində qarşılaşacağımız bir başqa ötürücü 
növü də aktuatordur. Sadə dildə desək, aktuator sensorun əks 
istiqamətində işləyir. Elektrik impulsunu alır və fiziki hərəkətə 
çevirir. Tipik bir IoT sistemində bir sensor məlumat toplaya və 
idarəetmə mərkəzinə gedə bilər və əvvəlcədən müəyyən edilmiş 
məntiqi qərarı yerinə yetirilə bilər. Nəticədə müvafiq bir əmr sensor 
girişə cavab olaraq bir aktuatoru idarə edir. Beləliklə, IoT-dakı 
sensorlar və aktuatorlar əks tərəflərdən birlikdə işləyirlər. Nümunəyə 
baxaq: 

 
        Sensor                 İdarəetmə mərkəzi                Aktuator 
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Burada istilik sensoru  istiliyi təsbit edir, təsbit olunmuş siqnalı 

idaretmə mərkəzinə göndərir, idarəetmə mərkəzi əmrləri çiləyiciyə 
ötürür və  nəhayət çiləyici işə düşür və alovu söndürür. 

IoT sistemində bir çox fərqli sensor növü var. Axış sensorları, 
temperatur sensorları, gərginlik sensorları, rütubət sensorları və s. 
Bundan əlavə, eyni şeyi ölçməyin bir çox yolu var. Məsələn, bir 
hava stansiyasında gördüyümüz kimi kiçik bir pərvanə hava axınını 
ölçə bilər. Ancaq hərəkət edən bir nəqliyyat vasitəsində bu üsul 
işləməyəcəkdir. Alternativ olaraq, nəqliyyat vasitələri kiçik bir 
elementi qızdıraraq və soyuduğu sürəti ölçərək hava axınını ölçə 
bilər. Fərqli tətbiqetmələr eyni şeyi ölçmənin müxtəlif yollarını tələb 
edir. Eyni zamanda, tək bir dəyişən birdən çox əməliyyata səbəb ola 
bilər. Nəticədə, IoT-dakı sensorlar və aktuatorlar etibarlı şəkildə 
birlikdə işləməlidirlər.Sensorlar ya adi sərbəst cihazlar, ya da onları 
ağıllı etmək üçün adi cisimlərə və ya maşınlara yerləşdirilmiş 
cihazlar ola bilər və ölçmək istədikləri fiziki kəmiyyət baxımından 
kateqoriyalara bölünə bilər. Aşağıdakı siyahı IoT-da ən çox tətbiq 
olunan bəzi sensor tiplərinə ümumi baxışdır. 

• Temperatur sensorları 
• Rütubət sensorları 
• İşıq sensorları 
• Akustik səs sensorları 
• Su sensorları 
• Hərəkət sensorları 
• Kimyəvi sensorlar 
Aktuatorlar daxil olduqları maşın və ya cihazların düzgün 

işləməsini təmin etmək üçün dərhal mühitində hərəkət edə bilər. Nə 
qədər kiçik olsa da, əməliyyat zamanı nadir hallarda görünür, lakin 
işlərinin təsirləri nəqliyyat vasitələrində, sənaye maşınlarında və ya 
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avtomatlaşdırma texnologiyalarını əhatə edən hər hansı digər 
elektron avadanlıqda istifadə oluna bilər. Tikinti nümunələrinə və 
müəyyən bir IoT mühitində oynadıqları rola görə dörd əsas 
kateqoriyaya ayırmaq olar: xətti aktuatorlar, motorlar, 
transilyatorlar, selenoidlər. 

Nəticə: Materiallar və nanotexnologiyalardakı ən son 
yeniliklərdən qaynaqlanan sensor və aktuator texnologiyası artan 
dəqiqlik, azalmış ölçü, qiymət və əvvəllər mümkün olmayan şeyləri 
ölçmək və ya aşkar etmək qabiliyyəti ilə görünməmiş bir sürətlə 
inkişaf edir. Əslində bu texnologiya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, 
bir neçə il ərzində hər il bir trilyon yeni sensor yarandığını 
görəcəyik. Nəticə etibarı ilə Əşyaların İnternetinin ayrılmaz hissəsi 
olan sensor və aktuatorlar kiber - fiziki sistemlərin əsas 
elemenləridir. 
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With recent advancements in the field of Artificial Intelligence 
it is now possible to solve problems that previously would have 
require rigorous and complicated solutions.  A clear example is the 
analysis of human face, voice and a fingerprint. The aforementioned 
biological characteristics are now analyzed by means of image 
processing and sound processing. One of the most popular use cases 
of these technologies is in security and tracking systems. In this 
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work we want to discuss the ways we can leverage face verification 
technology in student attendance system. 

Present attendance tracking is done manually and can be easily 
manipulated. Beside the abovementioned vulnerability, it can 
consume a lot of time especially if the class is held for a large 
amount of students, which by itself harms the overall quality of 
lectures. Therefore, this system aims to reduce the manual labor of 
student attendance tracking and make it secure. 

The hardware components of the system are a camera and a 
server that it is connected to. The main software components are the 
web-based platform for students and lecturers as well as the face 
recognition algorithm.  

Obviously, the heart of this system lays within the face 
recognition algorithm. There are many methods that tackle this 
issue. Some exaples are: Gabor filters, Haar cascades, principal 
component analysis, eigen decomposition, Convolutional Neural 
Networks, etc. So far, the convoltuional neural networks have shown 
the best results, since they are capable of extracting the spatial 
content of an image. The operation of convolution by itself is a 
linear operation, to enhance the reuslt the non-linear activation 
functions are added to capture the complext relationships in images.  

In the case of a large amount of students solving the issue from 
a perspective of a classification problem is impractical, since the 
number of students is not fixed. The main goal of the algorithm is to 
find such respresentation that converts an image of a student into a 
vector, that is stored in a database. When a student stands in front of 
the camera it passes a face image thourgh convolutional layers and 
obtains a vector. At the next step this vector is compared to other 
vectors in the database. The comparison can be calculated with 
euclidian distance between two vectors or with the cosine similarity. 
The least distance indicates a person in front of the camera. We can 
say that it searches for the most similar image in the database of 
embeddings.  
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When the system found the similar image in the database, it 
sends a notification to a student for a confirmation. When a student 
confirms the presence, the system sends this infomration to the web-
platform.  
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Klassik hidrodinamikada tərpənməz sərhədli və sürüşməyən 
şərtli olan Navye-Stoks tənliyi sıfır sahəyə və 
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istilikkeçirmə tənliyinə gətirilir. Ümumi halda, kəsilməzlik sərhəddə 
temperaturun korrekt paylanması uyğun sərhəd şərtləri olan Koqan – 
Qalkin - Fridlender tənliklərindən tapılır.  

Baxılan işdə isə məlum ikinci tərtibli TVD sxemli sonlu 
həcmlər üsulundan və bircins 

 

Boltsman tənliyindən istifadə edərək sərbəst yol xarakterik uzunluq 
olduqda ölçüsüz formada yazılmış 

 

Boltsman tənliyinin ikinci dərəcəli simmetrik bölünmə üsulu ilə 

 

köçürmə tənliyinə gətirilmiş və proyeksiya-interpolasiya üsulu 
vasitəsilə ədədi həlli araşdırılmışdır.   
 

ELEKTRON TƏHSİL MÜHİTLƏRİNİN 
ARAŞDIRILMASININ NƏTİCƏLƏRİ 

                                                                              
  Magistrant:                 Elmi rəhbər: 
 Bayramov Ucal Asif oğlu  

                II kurs, qrup A6210 
Dos.       Quliyev Məzahim Məmmədağa oğlu 

  
Tezisdə mövcud elektron təhsil mühitlərinin təhlili verilmişdir. 

Həmçinin, tezis daxilində, dünyada reytinqə görə ən çox istifadə 
edilən “Moodle” tətbiqinin elektron təhsil mühitinə inteqrasiyası və 
ya yenidən (sıfırdan) elektron təhsil mühitinin qurulması haqqında 
məlumat öz yerini almışdır. 

Son iki ildə təhsilin distant şəkildə (onlayn) keçirildiyini, 
həmçinin, onlayn dərs prosesi zamanı Microsoft Teams, Zoom və ya 
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digər tətbiqdən istifadə edildiyin nəzərə alaraq, elektron təhsil 
mühitində istifadə olunan verilənlər: sənədlər, videolar, qrafiklər və 
bu kimi bir sıra multimedia tipli verilənlərin idarə edilməsi məsələsi 
yaranmışdır. 

Statistika göstərir ki, [1] 2019-cu ilə nisbətən (2.192.2 milyon 
manat), 2021-ci il üçün təhsil xərclərinə 49% daha çox ayrılmışdır. 
Əsas səbəbi kimi, COVİD-19 virusuna görə təhsilin ənənəvi üsuldan, 
hibrid (yarı onlayn yarı ənənəvi) və ya tam distant rejiminə 
keçməsidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, digər qonşu ölkələrdə elektron təhsil 
mühiti, tədris prosesinin ayrılmaz bir parçasına çevrilmişdir. 

Qonşu ölkə, Türkiyədə bir sıra elektron təhsil mühitlərinin 
“Moodle” vasitəsi ilə istifadə edildiyi təyin olunmuşdur. [2] [3] [4] 

Tədqiqat zamanı, Rusiyada: Çelyabinsk, Novosibirsk, Ufa, 
İvanovo, Moskva, Sankt-Peterburq və digər şəhərlərində elektron 
təhsil mühitindən aktiv şəkildə istifadə edildiyi müəyyən edilmişdir. 
[5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Beynəlxalq təcrübədə, “Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)”, “Brandman University”, “Oxford University” 
kimi aparıcı universitetlər öz elektron təhsil mühitini nəinki öz 
tələbə, Magistrant və ya doktorantlara, həmçinin müəyyən fənn üzrə 
tədris almaq istəyən hər kəs üçün öz elektron təhsil mühitini təqdim 
edir. 

Azərbaycanda isə, hal-hazırda elektron təhsil mühitləri, 
onların intellektuallaşdırılması və “Big Data” konsespiyasının 
elektron təhsil mühitlərinə tətbiqi, yeni elektron təhsil mühitinin 
yaradılması haqqında araşdırmalar davam edir. 

Burada, qeyd etmək lazımdır ki, elektron təhsil mühiti 
dedikdə, tədris prosesin tam distant şəkildə keçirilməsi nəzərdə 
tutulmur. Elektron təhsil mühitinin əsas vəzifələrindən biri ondan 
ibarətdir ki, şagird, tələbə, Magistrantant və ya digər dərəcəyə malik 
olan fərdlər, tədris prosesində istifadə olunan kağız daşıyıcılar 
(konspektlər, mühazirələr, kitablar) əvəzinə, onların elektron formada 
(kompüter, telefon və ya planşet vasitəsi ilə) əlçatanlığın təmin 
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olunmasıdır. Bunu nəzərə alaraq, elektron təhsil mühiti 24/7 hər bir 
fərd üçün əlçatan olmalı, istənilən resursun əlçatanlığı fasiləsiz 
şəkildə təmin olunmalıdır. Hal-hazırda ADNSU-da tələbələr, 
Magistrantantlar üçün öz şəxsi kabineti, və şəxsi kabinet vasitəsi ilə 
məlumatın əldə olunması (imtahan qiymətləri, dərs cədvəli və s.) 
mümkündür. Araşdırmanın əsas səbəblərindən biri də, mövcud olan 
elektron kabinetdən əlavə olaraq, elektron təhsil mühitində istifadə 
olunan verilənlərin idarə edilməsi üsulları və vasitələridir. 

Tezisdə qonşu ölkələrnən yanaşı, beynəlxalq təcrübədə 
istifadə olunan elektron təhsil mühitləri üzrə statistik məlumat və 
əsas istifadə olunan “Moodle”- elektron təhsil mühitinin mühərriki 
aşkarlanmışdır. 
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Müasir dövrdə praktikada, müxtəlif İKT sahələrində, bank 
xidmətlərində və s. də daxil olan informasiyaların 
avtomatlaşdırılması prosesindən geniş istifadə olunur. Bunun üçün də 
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informasiya emalı prosesinin modelləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Burada sistemə daxil olan müəssisələrdə sənədlərin 
qeydiyyat prosesini nəzərdən keçirəcəyik. Qeydiyyat iki mərhələdən 
ibarətdir:  

1. S
ənədlərdə olan məlumatların tərkibi, quruluşu və məlumatların 
etibarlılığı tələblərinə uyğunluğuna ilkin nəzarət;  

2. S
istem verilənlər bazasına daxil olmaq.  

Əvvəlcədən qeyd edildiyi kimi sənədlərin keyfiyyətinə yüksək 
tələblər qoyulduğu üçün ilkin nəzarət lazımdır.  

Beləliklə, sənəd sistemin verilənlər bazasına daxil edilməzdən 
əvvəl yoxlanılır, yəni hər bir sənəd ilkin nəzarətdən keçir. 

Nəzarət, sənədin prosessoru (nəzarətçisi) tərəfindən həyata 
keçirilən sənəddəki məlumatların yoxlanılmasını əhatə edir. 
Doğrulama sənəd haqqında əlavə məlumat əldə etməkdən ibarətdir. 
Bu vəziyyətdə alınan məlumatlar da səhv ola bilər, sonra yoxlama 
yenidən davam etdirilir. 

Sənəd yoxlama tamamlanana və məlumat bazalarına daxil 
olana qədər qeydiyyat alt sistemində qalır. Qeydiyyat prosedurunun 
sona çatmasının səbəbi ya düzgün sənədin yaradılması və sistem 
məlumat bazasına daxil olması, ya da bu sənədin icazə verilən 
yoxlama sayının çox olması ola bilər. 

Beləliklə, bu zaman iki yoxlama variantı araşdırılacaq: 
yoxlamalar düzgün sənəd alınana qədər aparılır, sənəd 
yoxlamalarının sayı məhdudlaşdırılır və son yoxlamadan keçməmiş 
sənəd itirilmiş sayılır. 

Qeydiyyat alt sisteminə daxil olan sənədlərin nəzarətini 
boşaltmaq üçün işlərini (qeyd qovşaqlarını) ehtiva edən bir N sayda  
qeyd qrupu ayrılır. Bütün iş yerləri bir -birindən asılı olmayaraq 
fəaliyyət göstərir. İstənilən mənbədən alınan istənilən sənəd hər bir iş 
yerində qeydiyyatdan keçə bilər.  
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Gələn sənədlərin iş yerlərinə paylanması üçün müxtəlif 
variantları var. Bununla birlikdə, verilən iş yerində daha yaxşı 
tanınan şirkətlər tərəfindən çox vaxt sabit hər bir müəssisədə iş 
yerinə təyin olunur. Bu, spesifik üçün xüsusi xüsusiyyətlərin ola 
biləcəyi ilə əlaqədardır.  

Bundan əlavə, hazır sənədin ilkin nəzarətdən sonra verilənlər 
bazasına daxil edilməsi prosesinin ilkin yoxlamanın müddəti ilə 
müqayisədə çox vaxt çəkmədiyini güman edəcəyik. Buna görə də, 
sənədlərin qeydiyyatı müddətində prosesi təhlil edərkən, hesab edirik 
ki, verilənlər bazasına daxil olma prosesi sıfırdır. Bu, lazımi dəqiqliyi 
itirmədən qeydiyyat prosesini təhlil etmək üçün istifadə olunan riyazi 
modelləri əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə imkan verəcəkdir. 

Bu baxımdan, sənədlərə qeydiyyat termini əvəzinə ilkin nəzarət 
və ya sadəcə nəzarət şərtləri terminindən daha çox istifadə edəcəyik. 

Burada bir model olaraq, girişində 		𝚲 > 𝟎	 intensivliyi olan bir 
Poisson axını (iddia) daxil olduğu N qarşılıqlı müstəqil xidmət 
cihazlarından (OS) ibarət bir sistemi araşdırırıq. Sənədlər göndərən 
təşkilata uyğun olmalıdır. Mənbədən j-γ sayına qədər axının 
intensivliyi olduğunu nəzərə alsaq 

J=1,2….M. Belə ki, 

Λ =u𝛾w

x

𝔧z0

 

 
Hər tətbiq OS-nin birində təqdim olunur. İddiaların OS 

üzərində paylanması A = {∝𝒊𝒋{ = 1,2, ... N matrisindən istifadə 
etməklə təyin olunur, burada 0≤∝_ij≤1 mənbə nömrəsindən i-nin 
göndərilmə ehtimalıdır. xidmət aparatı nömrəsi isə j kimi işarə 
olunmuşdur. A matrisinin elementləri üçün aşağıdakı şərtlər yerinə 
yetirilməlidir: 

1. hər hansı bir i = 1,2, ...,M   ∑ 𝛼𝒾𝔧�
𝔧z0 =1üçün - hər hansı bir 

mənbədən iddiaların bütün xidmət cihazları arasında paylana biləcəyi 
və hər mənbədən iddiaların paylanacağı deməkdir. . 
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2. hər hansı bir j = 1,2,…N   üçün, ∑ 𝛼,𝔧 > 0 −	x
,z0  deməkdir 

ki, hər serverə ən azı bir mənbədən istək göndərilməlidir. 
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Optoelektron cütü (və ya optron), ümumi bir korpusda optik mühit 

vasitəsilə qarşılıqlı əlaqədə olan, bir-birindən elektrik cəhətdən ayrı 
olan fotodetektor və bir şüalandırıcıdan ibarət olan bir cihazdır. Optik 
qarşılıqlı əlaqə optik kanal vasitəsilə həyata keçirilir. Optik kanal ya 
enerjini birbaşa şüalandırıcıdan fotodetektora ötürən işıq bələdçisi 
şəklində hazırlanır, ya da xarici təsirlər altında optik xüsusiyyətləri 
dəyişə bilən bir materialdan hazırlanır (idarə olunan optik kanal). Bir 
sıra hallarda isə fotodetektor ilə şüalandırıcı arasında heç bir material 
mövcud olmur və radiasiya hava və ya vakuum boşluğundan yayılır. 
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Optronların işləmə prinsipi elektrik siqnalının işığa çevrilməsinə 
əsaslanır. Bir fotodetektorda işıq elektrik cavabına səbəb olur. 
Elektron dövrədə belə bir cihaz, giriş və çıxışın elektrik (galvanik) 
izolyasiyasının həyata keçirildiyi bir ünsiyyət elementi funksiyasını 
yerinə yetirir. 

Şüalandırıcıdan fotodetektora birbaşa optik əlaqəsi olan 
optoelektronlardan və aralarındakı bütün elektrik əlaqələri istisna 
edilir. Giriş və çıxış izolyatoru, bəzi optronlar üçün bir neçə kilovolta 
çatan elektrik açarının gərginliyi ilə ayırır. 

Optronlar mürəkkəblik dərəcəsinə görə iki qrupa bölünür. Sadə 
optolektron cütü ("elementar birləşdirici" olaraq da adlandırılır), 
şüalandırıcı və fotodetektor elementlərindən ibarət olan 
optoelektronik yarımkeçirici cihazdır. Sahə effektli tranzistorlu və ya 
fotosimistorlu optronlara optorellər və ya qatı hal relləri deyilir. 
Optoelektron cütü ümumiyyətlə məlumat ötürmək üçün istifadə 
olunur və bir optorelesi siqnal və ya güc dövrələrini çevirmək üçün 
istifadə olunur. İkinci qrupun cihazları, bir və ya bir neçə optrondan 
və onlara elektriklə bağlı bir və ya daha çox uyğun və ya gücləndirici 
qurğudan ibarət olan optoelektron mikrosxemlərdir. 
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Nowadays with the development of technology and social network 

, the amount of daily produced data is increasing at reckless speed, 
which leads large databases to become commonly spread in  modern 
world of big data. Classification and various other data-mining 
techniques widely used for manifesting valuable knowledge which is 
hidden in big data such as social media data [1].  Classification is one 
of the data-mining processes to determine or assign the categories to 
a data collection for making more precise future analysis and 
predictions based on this data. 

In our research work we used two supervised classification 
methods .One of the classification methods used in our research work 
is Naïve Bayes classifier ,which is based on independence of 
features(predicators) from each other. This algorithm is applied by 
other researchers in different areas. In investigation by C. Slamet, R. 
Andrian , D.S. Maylawati , authors used Naïve Bayes Classification 
to classify the available job vacancies and help job seekers for 
searching potential job in effective way which suits with their 
qualification, interests [2]. Another application of Naïve Bayes was 
for prognosis Colon Cancer by achieving 95.24% classification 
accuracy [3].  Naïve-Bayes classifier has also wide application in 
economics, marketing. In research work by D.R. Prehanto , A.D. 
Indriyanti, K. D. Nuryana this method was used for analysis of data 
sales, that is customer purchasing interest, and predicting future sales 
for applying efficient strategy for sales development [4]. The main 
reasons of its wide application is advantages of Naïve Bayes , such as 
fast and easy prediction, if input variables categorical then it 
performs well in contrast to numerical variables, and useful for multi-
class predictions. When it comes to disadvantages , the main one is 
assumption that all features are independent from each other, which 
quite inappropriate for real life. The other drawback is that if in test 
data there are categorical variable of some category which is not met 
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in training data set , then algorithm take it with zero probability ,thus 
creating obstacles for  prediction. 
Another categorization technique used by us is Decision tree 
classifier. The main idea is to create a tree that goes from several 
input variables towards target values , by predicting their value 
,which takes the discrete values . Decision tree is applied in various 
fields, such as  engineering, law, civil planning, and business etc.. In 
research by E.C. Vasconcellos, R.R. de Carvalho, R.R. Gal  , authors 
used 13 different types of decision tree algorithms for star/galaxy 
classification [5].  Various types of decision tree classifier was 
implemented in classification of air pollutants in study by O. F. 
Althuwaynee, A.L. Balogun[6] which has importance for 
environmental problems and life quality.  The benefits of 
classification algorithm are ability to work with both numerical and 
categorical data, possibility of validation applying statistical tests, 
which shows its reliability, no need in wide data preparation, and the 
main thing is that it is white box, results can be easily explained. The 
limitations ,such as non-robustness, NP-complexity, overfitting 
/creating over-complex trees , affect classification process. 
The last method used in our research work is ANFIS. ANFIS is fuzzy 
inference system and artificial neural network joined together and it 
was first introduced by [7]. It has used widely in predicting problems 
of several fields such as stock price, pollution and weather. System is 
constituted of fuzzy theory and if-then rules. One of the 
implementations of ANFIS is for classification Forest Fire Hotspot 
Occurrences Prediction [13] which has importance for future 
development of early warning system of forest fire. One of the main 
advantages of this method is that it requires fewer parameters 
compared with other methods  
In our investigation Naïve-Bayes , Decision tree classifiers and 
ANFIS was implemented on data for comparison analysis of the 
obtained classification results. 

The outcome of three various experimentation and their 
comparison  lead to the conclusion that adaptive network-based fuzzy 
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inference system (ANFIS) is more efficient and optimal way for 
classification , which at the same time can take fewer number of 
parameters and produce greatest possible accuracy . 
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       Son on il ərzində informasiya texnologiyaları sahəsində baş 
verən yeniliklər WWW xidmətinin inkişafına da öz təsirini 
göstərmişdir. Informasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində 
WWW xidməti İnternet və ya İntranet vasitəsilə bütün sahələrdə 
istifadə olunur və fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Qeyd olunan xidmət 
sahələrində WWW platforması mövcud əməliyyatları dəstəkləmək, 
yeni bir məhsulu və ya xidməti təqdim etmək üçün aşağı qiymətli 
həlli təmin edən strateji bir iş vasitəsi olaraq istifadə olunur. 
      Liderliyə sahib olmaq üçün idarə olunacaq biznes müəsisəsində 
biznes modellərinin tətbiqi mütləqdir. Müəsisə fəaliyyəti dövründə 
yalnız bir modeldən deyil,  eyni anda bir neçə modelin 
kombinasiyasından istifadə edə bilər. Hal hazırda geniş tətbiq edilən 
və gələcəkdə daha böyük səmərə əldə edilməsi gözlənilən modellər 
bunlardır: vasitəçilik modeli, reklam modeli, birbaşa istehsalçı 
modeli, cəmiyyət modeli. 
       Bu modelə əsasən vasitəçilər müəsisəyə alıcı və satıcılar cəlb 
edirlər. Vasitəçilər B2B , B2C və ya C2B bazarlarının hər birində 
mühüm rol oynayırlar, müəsisəyə qatdiqları faydaya görə kommisiya 
qazanırlar. Proses zamanı vasitəçilərin qazandıqları xidmət haqqı 
yerinə yetirdikləri funksiyaya görə dəyişə bilir.  

       Veb reklam modeli ənənəvi canlı reklam sahəsinə 
informasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində yaranmışdır və 
ənənəvi reklam modelinin inkişafda olan qoludur. Reklam agentləri 
məzmunu  təqdim olunması vacib olan məhsullar və ya xidmətlərdən 
ibarət olan reklam xarakterli mesajları xidmət sahəsi ilə maraqlı ola 
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biləcək kütləyə ünvanlayır. Reklam modeli, tamaşaçı axınının həcmi 
böyük və ya çox ixtisaslaşdıqda daha yaxşı işləyir. 

İstehsalçı və ya "birbaşa model", bir istehsalçının (yəni bir 
məhsul və ya xidmət yaradan bir şirkətin) alıcılara birbaşa çatmasına 
və bununla da paylama kanalını sıxışdırmasına imkan verməsinə 
əsaslanır. İstehsalçı modeli səmərəliliyə, müştəri xidmətinin 
təkmilləşdirilməsinə və müştəri seçimlərinin daha yaxşı 
anlaşılmasına əsaslana bilər. Birbaşa istehsalçı modelinin əsas tərkib 
hissələri alış, icarə, lisenziyadır. 

Bir sayta yüksək trafik cəlb etmək istəyən ümumiləşdirilmiş 
portaldan fərqli olaraq, ortaqlıq modeli, insanların axtarış edə 
biləcəyi hər yerdə alış imkanı verir. Bunu əlaqəli tərəfdaş saytlara 
maddi həvəsləndirmə (gəlir faizi şəklində) təqdim etməklə edir. 

İstifadəçi sadiqliyinə əsaslanır. İstifadəçilər həm vaxta, həm də 
duyğuya yüksək sərmayə qoyurlar. Gəlir köməkçi məhsul və 
xidmətlərin satışına və ya könüllü töhfələrə əsaslana bilər və ya gəlir 
kontekstli reklam və mükafat xidmətləri üçün abunəliklərə bağlı ola 
bilər. İnternet mahiyyətcə cəmiyyət modelləri üçün uyğundur və bu 
gün sosial şəbəkələrin artmasında göründüyü kimi bu, daha 
məhsuldar inkişaf sahələrindən biridir. 
Mövcud biznes korporasiyalarda qeyd olunan metodların müsbət, 
mənfi cəhətləri müqayisə edilərək bu metodlar tətbiq edilir.  
       Ölkəmizin demokratik inkişaf yoluna girməsi, iqtisadiyyatda 
keçid dövrünün sonlanması, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı 
olaraq yüksəlməsi, milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiya olunması müasir texnoloji tələblərə uyğunlaşan və müasir 
qlobal standartlara əsaslanan ödəmə sistemlərinin formalaşdırılmasını 
və bu sferada ardıcıl tədbirlərin reallaşdırılmasını zəruri edir, elə bu 
hal mövzunun aktuallığını artırır. 
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ELEKTROMİOQRAFİK SİQNALLARIN QEYDİYYATI 
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Xülasə-İşdə elektromioqrafik siqnalların xarakterik 

parametrləri təsvir edilmiş və bu parametrlərə əsaslanaraq 
elektromioqrafik siqnalların qeydiyyat sisteminin strukturu və 
element bazasının seçimi əsaslandırılmışdır.  

Açar sözləri- EMQ siqnalları, ölçmə sistemi, küy, ilkin 
gücləndirici, süzgəc. 

1. Elektromioqrafiya (EMQ) sinir-əzələ sisteminin, periferik 
sinir sisteminin  tədqiqinin ən obyektiv və informativ metodu hesab 
olunur. Bu metod skelet əzələlərinin bioelektrik potensialları 
siqnallarının götürülməsi, emalı və analizi əsasında informativ 
parametrlərin müəyyən edilməsi ilə həyata keçirilir. Son vaxtlar 
EMQ siqnallarının analizinin nəticələrindən yalnız əzələ-sinir 
sisteminin diaqnostikasında, müalicəvi prosedurların dayaq-hərəkət 
sisteminə təsirlərinin nəzarəti və qiymətləndirilməsində deyil, 
həmçinin, biotexniki sistemlərin idarə edilməsində 
(protezləşdirmədə, ortopediyada) öz tətbiqlərini tapmağa başlamışdır 
başlanmışdır. Bu tətbiqləri reallaşdırmaq və göstərilən prosedurları 
effektiv həyata keçirmək üçün EMQ siqnalların etibarlı qeydiyyatı, 
küylərin və maneələrin təsirlərinin minimuma endirilməsi, siqnalın 
informativ tezlik oblastının ayırması kimi aktual məsələlərin həlli 
qarşıya çıxır. Məqalədə EMQ siqnalların xarakterik parametrləri: 
biopotensialların səviyyəsi, informativ tezlik oblastı, maneələrin 
xarakteri, EMQ siqnalları ölçmə sisteminin struktur quruluşu və onu 
elemenе bazası təsvir edilmiş, multisim proqramında stimulyatorun 
sxemi modelləşdirilmişdir. 

2. EMQ siqnalları ölçmə sistemini layihələndirərkən ilk öncə, 
elektromioqrafik siqnalların xarakterik parametrlərini və onların 
məruz qaldığı küy və maneələrin xarakterini nəzərə almaq lazımdır. 
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Məlumdur ki [1, 2], EMQ  siqnalının amplitudu pikdən pikə (0, 10 
mV) intervalında stoxastik (təsadüfi) olaraq dəyişir və Gauss 
paylama funksiyası ilə qənaətbəxş təsvir etmək olur. Faydalı siqnal 
0-500 Hs tezlik diapazonu ilə məhdudlaşır və siqnalın enerjisinin 
böyük hissəsi 50-150 Hs aralığındadır.Şəkil 1-də pasiyentin bazu önü 
əzələsindən səthi elektrodlardan istifadə etməklə  yazılmış EMQ-i 
siqnalınümunəkimi təsvir edilmişdir. 

 

 
Şəkil 1. a-pasiyentin bazu önü əzələsinə tətbiq olunmuş qüvvənin 
dəyişmə qrafiki, b- pasiyentin bazu önü əzələsindən (a- ya uyğun)  
səthi elektrodlardan istifadə etməklə  yazılmış EMQ- siqnalı (burada 
MVC (maximal voluntary contraction) –maksimal sərbəst yığılma 
qüvvəsidir) 

Diaqnostik məqsədlər üçün enerjisi,  küylərin enerjisi 
səviyyəsindən yüksək olan EMQ  siqnallar tətbiq oluna bilər. EMQ 
siqnalın etibarlı aşkar edilməsi və qeyd olunması üçün siqnal/küy 
nisbətini maksimallaşdırmaq gərəkdir, amma bu zaman  siqnalın 
tezlik tərkibinin bu və ya digər təsirlərin nəticəsində təhrif 
olunmasını minimallaşdırmaq lazımdır. Buna görə də EMQ siqnalını 
aşkarlayan və qeyd edən sistem xətti sistem olmalıdır. Xüsusi halda, 
siqnalı məhdudlaşdırmaq olmaz, yəni piklər təhrif 
olunmamalıdır,küylərin yatırılmasında diqqətli olmaq lazımdır və 
lazımsız təhrifedici  süzgəcləmə aparılmamalıdır. 

Elektrik təbiətli küylər müxtəlif mənbələrdən yarana bilər[3, 
4]:  
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             -aşkarlayıcı və qeydedici avadanlıqların elektron 
komponentlərinin məxsusi küyləri, hansı ki, onlar 0-dan bir neçə min 
hersə çatan tezlik toplananlarına malik elektrik   maneələrini 
generasiya edirlər; bu küyü kənarlaşdırmaq olmur, onu yalnız yüksək 
keyfiyyətli komponentlərdən və intellektual sxem həllərinin 
köməyilə azaltmaq olar. 
             -bizi əhatə edən ətraf mühitdəki küylər; bunların     sırasına 
tele-radio ötürücülərinin, elektrik xəttlərin, lümenisensiya 
lampalarının, elektrik generatorlarının və s.-nin  şüalandırdığı  
elektromaqnit dalğaları aiddir; xarici küylərin səviyyəsi EMQ 
siqnalın səviyyəsindən 1-3 tərtib yüksək də ola bilər. 
              -hərəkət artefaktları: iki əsas hərəkət artefaktı mənbəyi 
vardır, birincisi  elektrodun aşkarlama səthi ilə dəri arasındakı ayırma 
sərhəddinin olması səbəbindən, digəri elektrodu gücləndiriciyə 
bağlayan kabelin hərəkətindən yaranan artefaktlar. Bu mənbələrin 
hər ikisi, elektron sxemlərin düzgün layihələndirilməsi  ilə 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldıla bilər.Hər iki küy mənbəyinin elektrik 
siqnalları enerjisinin çox hissəsini 0-20 Hs tezlik aralığında olur. 
             -siqnalın məxsusi qeyri-sabitliyi; EMQ siqnalının 
amplitudukvazitəsadüfi xarakter daşıyır. 0 ilə 20 Hs arasındakı tezlik 
komponentləri xüsusilə qeyri-sabitdir, çünki əksər hallarda bu tezlik 
diapazonunda işləyən hərəki vahidlərin işinin kvazitəsadüfi xarakteri 
onlara təsir edir. Bu kompanentləri qeyri-sabit olması səbəbindən 
arzuolunmaz küy hesab etmək və siqnaldan çıxarmaq məsləhətdir. 

EMQ siqnalın və küylərin yuxarıda qeyd olunan xarakterik 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq elektromioqrafik siqnalların qeydiyyat 
sistemininin strukturunu şəkil 2-dəki kimi təsvir etmək olar. Bu 
struktur sxemə daxil olan ilkin gücləndiricini OPA2604AU əməliyyat 
və INA128 instrumental gücləndiricilər əsasında gücləndirmə əmsalı 
təxminən 10 ətrafında olmaqla  reallaşdırmaq xəttiliyin təmin 
olunması üçün daha məqsədə uyğundur. 
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Şəkil 2.Elektromioqrafik siqnalların qeydiyyat sistemininin strukturu. 

Sxemə daxil olan stimulyatorun modeli Multisim mihitində 
həyata keçirilmişdir (şəkil 3).  

 

 
Şəkil 3.Elektromioqrafik siqnalların qeydiyyat sisteminə daxil olan 
stimulyatorun mihitində modeli. 

Stimulyasiyaedici impulslar almaq üçün modeldə 7414N 
triggerlərindən, 2N3904G tranzistorundan, 1N4733A stablitrondan 
və transformatorun modellərindən istifadə olunmuş. Sxemin düzgün 
işlədiyini eoxlamaq üçün Multisim-in XSC1 ossilloqrafından (şəkil 
3) istifadə olunmuşdur. 
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EMQ siqnallarına əsasən əzələ-sinir siseminin,  müalicəvi 
fizioterapevtik prosedurların, bərpa prosesinə nəzarətin və həmçinin, 
biotexniki qurğuların idarəedilməsinin etibarlı şəkildə həyata 
keçirilməsi üçün həmin siqnalların dəqiq ölçülməsi və analizi böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Təklif etdiyimiz elektromioqrafik siqnalların 
qeydiyyat sisteminin struktur və funksional quruluşu, element 
bazasının seçimi   bioelektrik siqnalları küylərdən və artefaklardan 
qaneedici dərəcədə təmizləməyə və həmçinin stimullaşdırıcı 
siqnallardan istifadə etməklə əlavə diaqnostik parametrlər almağa  
imkan verir. 
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The purpose of the study is to propose implementing a threat 

modelling approach on networks to improve security and trust in 
critical systems by discovering the vulnerabilities and assessing the 
risk.              

Network security is a set of requirements and policies that are 
imposed on a corporate network infrastructure to analyze its 
operation and prevent intruders from accessing and modifying data. 
Regardless of the size of network infrastructure, hardware solutions 
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and software products are needed to ensure network security [1]. The 
continuous advancement of information systems, specifically 
computer networks involves the emergence of threats.  

The formulated list of threats is often disregarded while securing 
networking systems [2]: 

• Denial of Service (DoS): DoS assault shuts down a system or 
network, rendering it inaccessible to its intended users; 

• Spoofing: Spoofing is when a malicious intruder poses as 
another system or network in order to perform attacks against 
network hosts or circumvent access controls; 

• Authorization: Authorization is a security technique for 
determining user/client privileges and access levels to system 
resources such as services and computer network programs. 

As a result, the issue of defining an effective approach for 
describing information security threats is important. The proposed 
and comprehensive approach in assessing the security of networks is 
threat modelling. Threat modelling enables network designers to 
identify each and every potential threat to network systems, causing 
them to incorporate moderation to make their architecture more 
secure and reliable.     

Threat modelling consists of mainly three steps [3]: 
1. Decomposition of the Network. The first step is concerned 

with the high-level architecture of the network system. The network 
topology and the significant assets must be defined. It covers 
achieving the most serious threats to the system; 

2. Threat Ranking. Detailed risk analysis and all the techniques 
of comptonization of the network must be conducted. The threats 
must also evaluate the Confidentiality, Integrity and Availability 
attributes [4]; 

3. Mitigation. After assigning a risk ranking to the threats in step 
2, the mitigation measures cover the best security design and 



 366 

approaches to implement in the network infrastructure to detect and 
prevent the attacks. 

Eventually, threat modelling is conducting security analysis of a 
system and constructing a security solution that mitigates the most 
serious risks to the network system. Large network infrastructure 
must be run against threat modelling more frequently due to the ever-
growing number of threats. 
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Tezis işində verilənlərin çoxölçülü təsviri əsasında qurulan 

informasiya sistemi üçün OLAP modeli, onun tətbiqi və real 
mühitdəki roluna baxılmışdır. 

Verilənlər bazası konsepsiyasını təyin edən elementlərdən biri 
də onun aid olduğu tipdir. İstifadə edilən verilənlər bazasının tipi ilə 
əlaqəli olaraq qəbul edilən iki növ informasiya sistem mövcuddur. 
Verilənlərin təsvirinin çoxölçülü üsulları ilə çalışan sistemlər analitik 
sistemlər adlanır [1]. 

Belə sistemlər üçün əsas nümunə kubik OLAP modelidir. 
Kubik çoxölçülü sistemlər üçün əsas anlayışlardan biri dərəcədir. 
Dərəcə kubun mümkün üç istiqamətindən biri olub verilənlər 
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qrupunu ümumiləşdirilmiş şəkildə təyin edir. Dərəcələrin təyin 
edilməsi sistemin istifadə dairəsinə əsasən yerinə yetirilir. Sistem 
vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı dərəcələr həmçinin 
iyerarxik strukturu vasitəsilə verilənlərin geniş analizinə də imkan 
yaradır. Məsələn, məhsulların satışı üzrə yaranmış bir idarə üçün 
OLAP kubunun dərəcələri məhsul, zaman, region olaraq 
formalaşdırıla bilər [2]. 

Kubik struktura malik olan OLAP modelindən istifadənin 
əsas üsulu olan ağıllı sorğu sistemində bir sıra standart əməliyyatlar 
mövcuddur [2]. 

Dərinə enmə (Drill down) - Bu əməliyyat zamanı subyekt 
kubun bir və ya daha çox dərəcəsi üzrə göstəriciləri daha da detallı 
hala gətirərək əldə ediləcək nəticənin dəqiqliyini təmin edir. 

Ümumiləşdirmə (Roll up) əməliyyatı dərinə enmənin əksi 
hesab edilir. Bu zaman subyekt kubun dərəcəsi və ya dərəcələrin sayı 
üzrə ümumiləşdirmə prosesi apararaq daha geniş əsaslı nəticələr əldə 
edir.  

Kəsik (Slice) əməliyyatı kub üzərində olan bir dərəcə üzrə 
dəqiq dəyərin seçilərək digər iki dərəcə üzrə nəticələrin əldə edilməsi 
zamanı istifadə edilir. Belə olduğu zaman subyekt önəmli olan 
dərəcələr üzrə araşdırmasını daha az yayınma ilə yerinə yetirə bilir. 

Təqdim olunan iş verilənlərin çoxölçülü təsvir üsulu vasitəsilə 
yaradılan OLAP informasiya sistemi, onun təhlili və önəminə həsr 
olunmuşdur. Bu əsasla qurulan informasiya sistemlərinin sahib 
olduğu özəlliklər analiz edilmişdir. 
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doktoru C.R. Dəmirova  
 

Sənaye müəssisələrinin, konstruksiyaların və texnoloji 
avadanlıqlarının ömrünün artırılması iqtisadi inkişafın müasir 
şəraitində xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu problemi həll etmək üçün 
həmin materiallara aqressiv təsirin azaldılmasını təmin və ya istisna 
etməklə struktur elementlərin xidmət müddətini uzatmağa imkan 
verən qoruyucu örtüklərin istehsal edilməsi və tətbiqini 
təkmilləşdirmək lazımdır. 

Qoruyucu örtüklərin istifadəsinə ehtiyac olduğu əsas sahələr 
nəqliyyat, neft və kimya sənayesi, inşaatdır ki, burada struktur 
elementlər və avadanlıq su, turşu, həmçinin qələvilərin təsirinə məruz 
qalır. 

Hal-hazırda korroziya əleyhinə iş praktikasında, tərkibində 
çoxkomponentli sistemlər olan müxtəlif növ emallar, boyalar, 
mastikalar, polimer məhlulları və epoksid bağlayıcılara əsaslanan 
polimer maddələr istifadə olunur [1]. Bu baxımdan antikorroziya 
örtüklərinin istehsalının texnoloji xüsusiyyətləri təhlili əsasında 
texnoloji prosesin avtomatlaşdırılması zamanı  həll olunacaq 
məsələlər müəyyən edilməlidir. 

Hər bir texnoloji prosesdə olduğu kimi, antikorroziya 
örtüklərinin istehsalı prosesində yüksək temperaturlar, təzyiqlər, 
aqressiv mühiti təşkil edən maddələr və onların optimal qarışığının 
alınması üçün xüsusi qarışdırıcı tutumlarda komponent maddələrin, 
həmçinin hazır məhsulun  çəkisinin, qatılığının  ölçülməsi [2], 
onların nəqli və nəhayət, qablaşdırılması məsələləri həll edilməlidir. 
Texnoloji prosesin gedişində həmçinin qatışdırılan maddələrin 
dozasının təyin edilməsi məsələsi həll olunmalı, bəzi maddələrin 
xırdalanması üçün xüsusi dezinteqratorların (dəyirmanların) tətbiqi 
imkanları araşdırılmalıdır.  

Bununla əlaqədar olaraq, bu problemin həllində tətbiq 
edilməsi üçün proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərin 
xarakteristika və imkanları [3] təhlil olunmuş, antikorroziya 
örtüklərin istehsalı prosesinin avtomatlaşdırılması üçün zəruri olan 
parametr və göstəricilər müəyyən olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, 
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kontrollerin tətbiqi zamanı əsas məsələlərdən biri texnoloji 
parametrləri ölçən sensor və vericilərin, onların çıxış siqnallarını 
kontrollerin girişi ilə uzlaşdırmaq üçün      analoq-rəqəm 
çeviricilərinin seçilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Beləliklə, antikorroziya örtüklərinin istehsalında ölçülən əsas 
parametrlər, təzyiq, temperatur, qatılıq, çəki, təyin olunacaq 
parametrlər isə alınmış maddənin keyfiyyət göstəriciləridir ki, bu da 
əsasən laboratoriya şəraitində yerinə yetirilir. Eyni zamanda 
idarəetmə sistemində strukturunda texnoloji prosesin bilavasitə idarə 
edilməsini təmin edən icra mexanizmləri: mühərriklər, klapan və 
ventillər, elektromaqnit kontaktorlar, relelər qrupu, nasoslar və s. 
nəzərdə tutulmuşdur. 
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Tezisdə multimedia texnologiyalarının tədris prosesindəki 
roluna baxılmışdır. 

Ümumiyyətlə, multimedia vizual və audio təsvirlərin 
birləşməsidir. Bu təsvirlərə mətn, qrafika, səs, animasiya elementləri 
daxil ola bilər.İnformasiya mənbəyindən qəbulediciyə lazım olan 
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informasiyanın çatdırılmasında multimedianın rolu çox 
əhəmiyyətlidir. Multimedianın 6 əsas kateqoriyası var: mətn, audio, 
vizual, video, manipulyativ obyektlər və insanlar.Ən  çox istifadə 
olunan mətndir. Mətn kitabda, lövhədə, kompüter ekranındakı hərflər 
ardıcıllığıdır. Növbəti ən çox istifadə olunan media səsdir. Bura 
eşitdiyimiz insan səsləri, musiqi, səs-küy daxildir. Vizual vasitələrə 
diaqramlar, rəsmlər, fotoşəkillər, qrafika və cizgi filmləri daxildir. 
Digər media növü video hərəkəti göstərən mediadır. Manipulyativ 
obyektlər isə öyrənənlərin toxuna, hiss edə, idarə edə biləcəyi 
şeylərdir. 

Multimedia texnologiyaları təhsil məqsədləri üçün əla 
vasitədir. Bu vasitələr beyinin məlumatları daha asan 
mənimsəməsinə və saxlamasına kömək edir, öyrənmə effektivliyini 
artırır və ənənəvi öyrətmə metodlarından daha məhsuldardır.
 Tələbələr heç bir şəxsi təlimatçı olmadan da evdə öyrənə 
bilirlər. Bu həmçinin yazı vaxtına da qənaət edir. Fərqli biliklərə 
malik şagirdlər vizual materialları da fərqli cür qəbul edir. Buna görə 
də müəllimlər şagirdləri tanımalı və onların üslublarına uyğun 
təlimləri həyata keçirməlidir. 

Multimedia texnologiyaları şagirdlərin öyrənmə tərzini və 
müəllimlərin dərslərini təqdim etmə metodlarını dəyişdirdi. Belə ki, 
şagirdlər öz problemlərini müəyyən edə və İnternet vasitəsilə bu 
problemin həllinə kömək tapa bilirlər. 

Fikrimcə, multimedia texnologiyaları hal-hazırki vəziyyətdə 
ənənəvi tədris prosesini yaradıcı və inkişaf edən şəkildə dəyişməyə 
imkan verir. 
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REAKTİV GÜCÜN KOMPENSASİYA PRİNSİPLƏRİ 
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Elektrik şəbəkələrinə müxtəlif güclü və müxtəlif 

xarakteristikalı yüklər qoşulur. Aktiv və reaktiv güclərin istehlak 
edildiyi bu şəbəkələrdə transformatorlar, asinxron mühərriklər, 
induktiv müqavimətli digər yüklər, məsələn, icra mexanizmləri – 
elektromaqnit relelər, kontaktorlar və s. əsasən reaktiv güclə əlaqədar 
itkilər mənbəyidir. Məlum olduğu kimi, sərf edilən enerjinin 
hesablanması aktiv gücə görə aparılır və reaktiv güc daha çox 
itkilərlə əlaqələndirilir və güc əmsalı adlanan parametr vasitəsilə 
nəzərə alınır.  

Qeyd edilən itkiləri azaltmaq üçün reaktiv gücün 
kompensasiya edilməsi qurğularından istifadə olunur. Hal-hazırda 
müxtəlif iş prinsipi ilə işləyən kompensasiyaedici qurğular 
mövcuddur. Adətən reaktiv güc əsasən induktiv müqavimətlə 
əlaqədar olduğundan onun kompensasiyası üçün şəbəkədə tutum 
müqavimətinin artırılması məqsədilə şəbəkəyə paralel olaraq 
kondensatorların paralel və ya ardıcıl qoşulması ilə müvafiq tutumlu 
kondensator batareyalarının təşkil edilməsindən istifadə edilir.  

Dəyişən cərəyan elektrik sistemlərinin kompensasiya 
qurğularının özü iki qrupa bölünür: uzununa və eninə kompensasiya 
qurğuları. Uzununa kompensasiya ötürmə və ya paylama sisteminin 
parametrlərini, eninə kompensasiya isə ekvivalent yük müqavimətini 
dəyişir. 

Ümumiyyətlə uzununa kompensasiya qurğularının istifadə 
üstünlükləri bunlardır: xətlə ötürülən gücün artması; pik yüklərdə 
enerji sistemlərinin dayanıqlığının artırılması; aktiv güc itkilərinin 
xeyli azalması; şəbəkələrdə elektrik enerjisinin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması; paralel xətlərdə enerji paylanmasının yüksək 
səmərəliliyi; ucqar bölgələrdə generasiya mənbələrinin qurulması 
zərurətinin olmaması. 
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Şəbəkəyə qoşulan yüklərin gücündən və müqavimətlərinin 
xarakterindən asılı olaraq bu qoşulmalar əl ilə, avtomatik və ya 
avtomatlaşdırılmış rejimdə yerinə yetirilə bilər. Kompensasiya 
qurğusunun əl ilə qoşulma rejimi reaktiv güclə əlaqədar yüklərin 
qoşulma saatları və iş müddətləri məlum olduğu hallarda səmərəli 
hesab edilə bilər. Əgər yüklərin qoşulma saatları dəyişməzdirsə, bu 
işlərin proqramlı şəkildə avtomatik rejimdə yerinə yetirilməsini təmin 
etmək daha məqsədəuyğundur.  

Qoşulmanın avtomatlaşdırılmış rejimi avtomatik rejimdən 
onunla fərqlənir ki, bu zaman qoşulma müvafiq alqoritmlər əsasında 
şəbəkədə aparılan ölçmə nəticələri əsasında yerinə yetirilir. Bu 
alqoritmlər əsasında idarəetmə bloku kompensasiya qurğusunda  
şəbəkəyə qoşulan və ya açılan yükün xarakteri və parametrlərindən 
(induktivlik və gücdən) asılı olaraq uyğun kommutasiya yerinə 
yetirməklə kondensatorların ardıcıl-paralel qoşulmasını və beləliklə 
müvafiq tutum müqavimətini təmin edir.  
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Məruzədə  onlayn bankçılıq və virtual bankçılıq sisteminə 

keçid, onlayn bankçılığın üstünlükləri və çatışmazlıqları haqqında 
məlumat verilmişdir. 

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində bank filial 
şəbəkələri ATM, Virtual bankçılıq, İnternet bankçılığı, Mobil 
bankçılıq, Rəqəmsal bankçılıq kimi alternativ paylama kanalları ilə 
əvəz olunmağa başladı. 

Virtual  bankçılıq dedikdə, müştərilərin bankla bağlı olan bir 
çox xidmətləri yerinə yetirmək üçün bank filiallarına və ya ofislərinə 
getmədən yəni, fiziki gəzinti etmədən informasiya 
texnologiyalarından istifadə etməklə onlayn olaraq bank 
xidmətlərindən səmərəli istifadə etməsindən ibarətdir. Virtual bank 
termini ilə yanaşı, onlayn bankçılıq, mobil bankçılıq, rəqəmsal 
bankçılıq  və s. kimi terminlərdən də istifadə edilir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu terminlər ayrı-ayrılıqda müxtəlif mənaları kəsb edir. 

Virtual bankçılığın bir sıra üstünlükləri və çatışmazlıqları 
vardır. Bunlarla daha yaxından tanış olaq. 

Virtual bankçılıq və yaxud onlayn bankçılıq, bankların 
ipoteka götürmə, kredit vermə fəaliyyətləri üçün bazarlarını inkişaf 
etdirməyə kömək edir, müştərilərinə yeni məhsul, xidmətlər təklif 
etməyə və mövcud xidmətləri təqdim edərkən öz rəqabət 
qabiliyyətlərini gücləndirməyə çalışır. Texnologiyanın inkişafı ilə 
birlikdə internet, mobil və telefon bankçılığın da inkişafı yeni 
müştərilərin əldə edilməsinə, kağız və dəftərxana xərclərinin 
azalmasına, tələb olunan işçi qüvvənin azalmasına və buna əsasən 
əməliyyat risklərinin minimuma endirilməsinə kömək etdi. 

Müştəri yönümlü  bir sistem olması, yenilikçi məhsul və 
xidmətlər təqdim etməsi, yeni müştərilərin bank şəbəkəsinə 
qoşulmasını təmin etmək, mövcud olan müştəriləri əldə tutmaq, 
marka imicini gücləndirmək, daha çox müştəri əldə etmək üçün bir 
üstünlüklərin təqdim edilməsi və eyni zamanda müştəri sadiqliyini 
yüksəltmək, yeni məhsulları daha asan tanıtmaq kimi üstünlüklər 
təqdim edən virtual bankçılıq həm bankları, həm də müştəriləri bir 
çox fayda ilə təmin edir. 
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Onlayn bankçılığın digər üstünlükləri vaxt, əlçatanlıq, məhsul 
və xidmət müxtəlifliyi, keyfiyyət olmaqla dörd əsas başlıq altında 
incələnir. 

Bankçılıq sektorunda olduğu kimi, virtual bankçılıq 
proqramlarında da risk faktoru vardır. Yəni, virtual bankçılığın bir 
çox üstünlükləri ilə yanaşı, çatışmazlıqları da vardır. Bu 
çatışmazlıqlara isə aşağıdakıları aid etmək olar: 

Onlayn bankdan fərqli olaraq, ənənəvi bank müştəri ilə 
arasında şəxsi əlaqə yaratma imkanı təmin edir. Onlayn bank 
istifadəçisinin isə şəxsi bankirlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Ənənəvi bankçılıqda sizinlə əlaqədə olan bank əməkdaşı sizin 
və unikal ehtiyaclarınız haqqında məlumat əldə edəcək, hər hansı bir 
kapitala ehtiyacınız olduqda, ipoteka qoymaq istədikdə sizə köməklik 
göstərəcəkdir. Lakin onlayn bankda isə depozit qoymaq əlverişsizdir. 

Bəzən qarışıq əməliyyatları tamamlamaq və qarışıq məsələləri 
həll etmək üçün üz-üzə görüş tələb olunur.  Virtual banklar isə 
mürəkkəb əməliyyatlar üçün əlverişsizdir. 

Onlayn bank sistemləri də ənənəvi banklarda  olduğu  kimi, 
eyni qanun və qaydalara tabedir. Belə ki, hesablar FDIC tərəfindən 
qorunur. İnkişaf etdirilmiş şifrələmə proqramları, hesab 
məlumatlarını qorumaq üçün hazırlanmışdır, lakin mükəmməl bir 
sistem yoxdur.  

Onlayn bankçılıqdan istifadə üçün internetə qoşula bilən bir 
cihaz və internet bağlantısı mütləqdir. 

Ənənəvi banklarda olduğu kimi, yaratdığımız virtual bank 
sistemlərində də kreditləşmə, hesabın açılması, depozit xəttinin 
yaradılması prosesləri eynidir. Müştəri, ilk öncə qeydiyyatdan keçir 
və bank hesab nömrəsini əldə edir. Bundan sonra müvafiq ödənişləri 
həyata keçirmək üçün virtual bank sistemindən istifadə edir. Virtual 
bank sistemi, xüsusi özəllikləri olan asan və ödənişsiz qoşulması, 
internetə girişin və standart internet brauzerin olması, sistemə 
dünyanın istənilən yerindən qoşulması, illik heç bir xidmət haqqının 
olmaması, xüsusi komanda tərfindən daima yardım xidmətinin 
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olması, məlumatların şifrələnməsi səbəbiylə son zamanlarda daha 
çox müraciət olunan bank sistemidir. 
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Nəticə əldə etmək üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarının 

müstəqil yoxlanılmasına audit deyilir. Audit daxili və xarici olmaqla 
iki qrupa bölünür. Daxili audit xidməti tərəfindən həyata keçirilən 
müəssisənin daxili nəzarət sisteminin əlamətinə daxili audit deyilir. 
İxtisaslaşmış bir müəssisə və ya asılılığı olmayan auditor tərəfindən 
audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə xarici audit deyilir. 
Auditorların müəssisə rəhbərləri ilə heç bir qohumluq əlaqələrinin 
olmaması və s. kimi bir sıra məhdudiyyətlər mövcuddur. Xarici və 
daxili auditin vəzifəsi hesabatın etibarlılığını təsdiqləməklə yanaşı 
hər hansı bir müəssisənin keyfiyyəti haqqında nəticə əldə etməyə 
imkan verən maliyyə fəaliyyətində olan boşluqları təyin etməkdən 
ibarətdir. 

Daxili audit üçün iş obyekti hər hansı bir prosesdir, 
əməliyyatların qanunvericilik tələblərinə uyğunluğunu 
qiymətləndirmək məqsədilə müəssisənin fəaliyyətindəki istiqamətdir. 
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Xarici audit üçün isə iş obyekti müəssisənin maliyyə hesabatlarıdır 
və xarici auditin nəticəsi onun etibarlı olmasına dair rəydir. Daxili 
auditin işinin nəticəsi müəssisənin səmərəliyinin artırılmasıdır. Xarici 
auditin işinin nəticəsi isə hesabatın etibarlılığı barədə fikir 
bildirilməsidir. Daxili audit işinin nəticələrinin istifadəçiləri 
proseslərdə birbaşa iştirak edən müəssisənin rəhbərliyi və 
mütəxəssisləridir. Xarici audit işinin nəticələrinin istifadəçiləri isə 
dövlət orqanları, səhmdarlar və s. kimi müəssisədən kənar 
istifadəçilərdir. Daxili audit üçün illik audit planı əsasında 
əməliyyatların davamlı nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılmışdır. 
Xarici audit üçün isə əməliyyatların yoxlanılması hesabat dövrü başa 
çatdıqdan sonra həyata keçirilir. Daxili audit üçün müəssisənin 
özünün maraqlarını qorumaq, xarici audit üçün isə müştərilərin 
maraqlarını qorumaq önəmlidir. Xidmətlərə görə ödəniş daxili audit 
üçün rəsmi maaşla, xarici audit üçün isə müqavilə əsasında həyata 
keçirilir. Normativ baza daxili audit üçün şirkətdaxili sənədlər, xarici 
audit üçün isə qanunvericilik və beynəlxalq standartlardır. Bu da 
xarici və daxili auditi fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir.  

Yuxarıda qeyd edilmiş daxili və xarici auditin 
xüsusiyyətlərinin təhlili nəticəsində deyə bilərik ki, onları bir-
birindən iş obyektinə, işin tezliyinə, işin nəticəsinə, nəticə 
istifadəçilərinə, normativ bazaya görə fərqləndirmək mümkündür. 
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There is no doubt that machine learning applications are 

growing faster and have potential to make our lifes better. My work 
is about an Artificial Intelligence that can predict possible illness and 
cause of that. First idea is to apply this AI to psychology field. As a 
data, model will take information about human, like gender, age and 
so on. With that big amount of data, artificial network can be 
developed and make progress in corresponding purpose. The 
database structure can be shown like below: 

 
Fig. 1. Simple initial database for model to learn 

There are 3 tables in this simple represented database:    
1. patients: stores basic information for other relations 
2. health_parameters: stores vital information about a 

person. This data is important for finding potential diseases 
3. other_parameters: stores infodrmation about daily 

activites, and potential decisions that a person can make. 
 
The second and third tables are linked to the first table using a 

foreign key based on the patient's id. A well-structured AI can 
determine the etiology of psychiatric sickness and generate more 
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relevant therapy for patients with only this modest amount of data. 
For example, a married guy weighing 120kg who works as an 
accountant may have heart disease, and his lack of hobbies is an 
additional risk factor that produces psychological sickness in him. 
With the expansion of the database, that one example may be 
expanded extensively. The more data fed into the model, the more 
definite and reliable it will be. If two people share a relationship, they 
may face the same issue. For example, a current patient's partner had 
this condition four months ago when she enrolled in our database. So 
this AI can read any human relationships, even if they are not bound 
together but share the same workplace as another patient; this can be 
useful information for the model to determine. This complicated 
relationship may be tough for us to see and decide on, but it is not for 
a machine. It is capable of performing extensive analysis and 
diagnostics on humans and identifying several treatment or therapy 
options. And a doctor who is also a psychologist can select one or 
more of these methods, as well as adapt them. This type of machine 
learning application is not limited to the psychology sector; it may 
also be applied to other particular disciplines of medical applications. 
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Одним из главных частей автомобиля являются шины. Для 
улучшения качества автомобильных шин применяются 
следующие методы:  

• повышение эффективности конструкции покрышек; 
• отбор самых лучших пропиточных составов для 

текстильных кордов; 
• усовершенствование технологии изготовления резиновых 

смесей; 
• повышение качества рецептур шинных резин. 
С помощью сравнительного анализа расчетных и 

экспериментальных данных доказывается правомерность  
использованной математической модели. 

Сегодня от большинства шин по-прежнему отказываются 
из-за конструктивных недостатков, что приводит к снижению на 
20-25% или более 5 миллионов потерь шин в год в результате 
неправильного использования. Чтобы предотвратить это и 
увеличить срок службы шин, они должны быть правильно 
установлены и демонтированы, надлежащим образом 
оборудованы транспортными средствами и прицепами, чтобы 
соответствовать стандартам давления воздуха, предотвращать 
перегрев, перегрузку и работать с поврежденными шинами, а 
также соблюдать правила обслуживания шин. При эксплуатации 
шин грузовые компании руководствуются «Правилами 
эксплуатации автомобильных шин». 
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Рисунок 1. График зависимости влияния внутреннего 

давления воздуха на срок службы шины 
Исследования показывают, что при повышении 

температуры от 0 до 100 ° C прочность и закрытие шнура 
снижаются примерно в 2 раза. Также снижается мощность 
кабеля. Но мы можем изменить пиковую температуру до 100 ° 
C. Более опасно повышать температуру от 100 до 120 ° C, а 
затем более 120 ° C. 
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Baxılan işdə Deep Web və Dark Web araşdırılır. 
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İlk öncə The Advanced Research Projects Agency Network 
(ARPANET), paylanmış idarəetməyə malik ilk geniş sahə paketli 
şəbəkə və TCP/IP protokol paketini tətbiq edən ilk şəbəkələrdən biri 
idi. ARPANET, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin 
Ətraflı Tədqiqat Layihələri Agentliyi (ARPA) tərəfindən hərbi 
məlumat alış-verişi üçün yaradılmışdır. Deep Web – Dərin şəbəkə - 
də bununla birlikdə yarandı. İlk vaxtlar Deep Web deyə bir termin 
yox idi. Bu termin sonradan ortaya çıxmağa başladı. Deep Web 
bilinənlərin əksinə axtarış motorunun indeksləmədiyi səhifələrdən 
ibarətdir. Təxmini hesablamalara görə, dərin şəbəkənin ölçüsü 
internetin 96% -dən 99% -ə qədərdir. 2001-ci ildə Kaliforniya 
universitetinin araşdırmasına görə Deep Web-in ölçüsü 7.5 petabayt 
idi. Tibbi qeydlər, ödənişli məzmun, üzvlük saytları və məxfi 
korporativ veb səhifələr, verilənlər bazaları dərin vebi təşkil edən bir 
neçə nümunədir. Təbii ki, belə saytlara normal bir sayta daxil 
olduğumuz kimi daxil olmaq olmur. Bunun üçün xüsusi Tor 
brauzerindən istifadə edilir. Belə səhifələr indekslənmədiyi üçün 
onların URL adreslərini bilmək lazımdır.  Bu da təbii ki, İT və inglis 
dili bilikləri tələb edir. Deep Web – dən əlavə Dark Web – də vardır 
ki, bunun haqqında da çoxlu şayələr gəzməkdədir. Dark Web webin 
təxminən 5%-ni təşkil edir. Dark Web haqqında insanlar tərəfindən 
çox uydurma məlumatlar yayımlanır. Dark Web bir zamanlar 
hakerlərin, hüquq -mühafizə orqanlarının və kiber cinayətkarların 
domeni idi. Ancaq Tor (şifrələmə və anonimləşdirmə brauzer 
proqramı) kimi yeni texnologiyalarla, indi maraqlanan hər kəsin 
dərindən dalması mümkündür. 

Tor ("The Onion Routing" layihəsi) şəbəkə brauzeri, ".onion ” 
qeydiyyat operatoruna sahib web saytlara girişi təmin edir. Bu 
brauzer 1990 -cı illərin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Dəniz 
Tədqiqatları Laboratoriyası tərəfindən hazırlanmış bir xidmətdir. 
Deep Web – də sosial mediada paylaşılan məzmun, kredit kartı 
məlumatları, şirkət məlumat bazalarından sızan məlumatlar, elmi və 
akademik məqalələr, tibbi qeydlər, qanuni sənədlər və ya qanunsuz 
əldə edilən məlumatlar var. 
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 Müasir vasitələrindən  istifadə etməklə proqram təminatı 
işlənib realizə olunur. 
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Tezisdə təklif olunan riyazi ifadələrə əsaslanaraq ultrasəs 

parametrlərinin tədris məqsədli ölçülmə qaydaları izah edilmişdir. 
Ultrasonik titrəmələrin təsiri altında həyata keçirilən müxtəlif 
texnoloji proseslərin maksimum səmərəliliyinə yalnız ultrasəs 
parametrlərinə nəzarət edən texnoloji qurğular haqqında məlumat 
verilmişdir. 

Ultrasəsin təsirini xarakterizə edən əsas parametrlərdən biri, 
ultrasəs titrəmə sisteminin şüalanan səthinin mexaniki titrəmələrinin 
amplitudasıdır [1].  

Maye halında kavitasiya effektinin həddindən artıq olması 
xarakteri ilə əlaqədar olaraq, müxtəlif prosesləri başlatmaq üçün 
yalnız amplitudanın müəyyən bir dəyərini təyin etmək deyil, həm də 
parametrlərdə mümkün dəyişikliklərlə amplitudanın optimal dəyərini 
saxlamaq lazımdır.  

Optimal ultrasəs hərəkəti prosesin maksimum məhsuldarlığını 
və ya ən keyfiyyətli son məhsulun əldə edilməsini təmin etdiyinə 
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görə, ultrasəs hərəkətinin parametrlərinə (vibrasiya amplitudası) 
davamlı olaraq nəzarət etmək lazımdır. 

Müasir vibrometriyanın çoxlu sayda müxtəlif üsulları 
(mexaniki - kontakt, induksiya, optik və s.) olmasına baxmayaraq, 
demək olar ki, hamısı aşağı tezliklərdə (onlarla yüzlərlə herts) 
ölçmələr üçün nəzərdə tutulmuşdur və ölçmək üçün böyük 
məhdudiyyətlərlə istifadə edilə bilər. Ultrasəs texnologiyalarının 
praktik tətbiqinin xüsusiyyətlərinə görə (mayelərdə, o cümlədən sərt 
olanlarda ölçmə aparmaq zərurəti, daxil edilmiş sensorların 
kavitasiya ilə məhv edilməsi) ənənəvi vibrometriyanın bütün üsulları 
amplitudadın davamlı monitorinqi problemini həll etmək üçün 
yararsızdır. Kimyəvi texnologiyaların proseslərinin həyata 
keçirilməsi prosesində  proseslər bura aiddir. Beləliklə, ultrasəs 
cihazlarının çıxış parametrlərinə nəzarət sisteminin yaradılması 
vəzifəsini iki yerə bölmək lazımdır. Bu, müəyyən bir ölçmə sistemi 
və ya vəziyyət üçün kalibrləmə tələb etməyən universal proses, eləcə 
də hər hansı bir texnoloji prosesin həyata keçirilməsində birbaşa 
istifadə üçün uyğun olan dolayı ölçmə və nəzarətin universal 
üsuludur [2]. 

Təəssüf ki, operator tərəfindən vizual müşahidə nəzarətin 
dəqiqliyini azaldır və ölçmə prosesini avtomatlaşdırmağa imkan 
vermir. Ölçmə prosesini avtomatlaşdırmaq üçün ölçmə nəticələrini 
qeyd etməyin iki üsulundan istifadə edilmişdir. Birincisi, rəqəmsal 
fotoqrafik aparatdan istifadə etməkdir. 

İşıq axınının açılmamış hissəsi iki bərabər işıq axına bölünür, 
onlardan biri yalnız birinci impulslu radiasiya mənbəyinin radiasiya 
dalğa uzunluğuna malik olan radiasiyadan keçən bir işıq filtrindən, 
ikincisi isə yalnız keçən başqa bir işıq filtrindən keçir. İkinci 
impulslu şüalanma mənbəyinin radiasiya dalğa uzunluğuna malik 
olan radiasiyadır [3]. Hər bir işıq axını ayrı bir işıq gərginliyi 
çeviricisinə düşür və bu çeviricilər eyni həssaslığa malikdirlər. Lakin 
birinci impulslu radiasiya mənbəyinin şüalanma dalğa uzunluğuna 
malik radiasiyaya, ikincisi isə onların birlikdə radiasiya dalğa 



 384 

uzunluğuna malik radiasiyadır. Bu halda səslərin amplitudası qeydə 
alınan elektrik siqnallarının gərginliklərindəki fərqlə müəyyən edilir. 

Tezis işində ultrasəs dalğalara nəzarət edən qurğular barəsində,  
ölçmə prosesinin avtomatlaşdırılması barədə qeydlər aparılmışdır. 
Avtomatlaşdırmağa imkan verməyən amillər izah olunmuşdur. 
Ölçmə prosesini avtomatlaşdırmaq üçün ölçmə nəticələrini qeyd 
etməyin iki üsulundan bəhs olunmuşdur. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Бражников Н.И. Ультразвуковые методы. - М. : Энергия, 1965. - 248 
с. 

2. Кажис Р.-И. Ультразвуковые информационно-измерительные 
системы. -Вильнюс: Мокслас, 1986. - 216 с. 

3. https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/ultrazvukovye-urovnemery 
4. https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-parametrov-ultrazvukovyh-

tehnologicheskih-apparatov 
5. https://libeldoc.bsuir 
6. https://www.rts-tender.ru/poisk/gost/iec-62127-1-2015 

 
ASİMMETRİK GÖRÜNTÜ İMKANLI VİDEOLAR ÜÇÜN 

KEYFİYYƏTİN YAXŞILAŞDIRILMASI ALQORİTMİ 
 

Magistrant:  Elmi rəhbər: 
Rzayev Toğrul Rəşid 

              II kurs qrup A6220 
Dos. Sərdarov Yaqub Baqlı 
            

 
Tezisdə asimmetrik görüntü imkanlı stereo videoda görüntü 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün alqoritmlər analiz edilmişdir. 
Stereo video arxitekturasında video iki kamera vasitəsilə iki görüntü 
olaraq  çəkilir. Bir görüntü nisbətən daha aşağı görüntü imkanlı, 
digəri isə tam görüntü imkanlı videodur. Məqsəd aşağı görüntü 
imkanlı videonu tam görüntü imkanlı videoya çevirməkdir.  Daha 
aşağı görüntü imkanlı videoda tam görüntü imkanlı video ilə 
sinxronlaşdırılan hissələr fərqliliklərin qiymətləndirilməsi alqoritmi 
ilə təkmilləşdirilərkən, digər hissələr isə açar kadr  metoduna 
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əsaslanan mono-görüntü super görüntü imkanı alqoritmi ilə 
təkmilləşdirilir. 

Görüntü imkanının yaxşılaşdırılması, Fərqlilik qiyməti, Video 
super görüntü imkanı. Günümüzdə şəkil/video emalı və ekran 
texnologiyalarının inkişafı ilə yanaşı yüksək görüntü imkanlı və 
keyfiyyətli videolar 20 il öncəsinə görə daha çox populyarlaşıb. 
Xüsusilə simsiz şəbəkələrdə bir çox hallarda limitli band geşinliyi 
səbəbilə xam videolar yüksək sıxılma əmsalı ilə kompres olunuraq 
aşağı keyfiyyətli videolara çevrilir. Buna görə də, istifadəçi 
təcrübəsini  təkmilləşdirmək üçün aşağı keyfiyyətli videolar üçün 
keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var. Video super görüntü 
imkanı vizual keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün ən yaxşı 
yanaşmalardan biri hesab olunur. Bu, aşağı görüntü imkanlı 
videolardan yüksək görüntü imkanlı videoları yaratma prosesidir 
hansı ki, kompensasiya üçün effektiv məlumatları çıxarmaq üçün 
mono-görüntü aşağı görüntü imkanlı kadrları arasında yüksək 
korrelyasiya tətbiq edir.  

Asimmetrik görüntü imkanlı kadr sol görüntü tam sahə 
tezlikli video ilə daha aşağı görüntü imkanına sahibdir, sağ görüntü 
imkanı aşağı görüntü imkanı ilə belə tam görüntü imkanına sahibdir. 
Tam görüntü imkanlı videonu əldə etmək məqsədilə asimmetrik 
görüntü kadrı üçün sol görüntü imkanını təkmilləşdirmə alqoritmi iki 
addımda əldə edilir: Sol görüntü tam sahə tezliyilə daha aşağı 
görüntü imkanlı kadrlar təqdim edir, sağdakı görüntü isə daha aşağı 
görüntü imkanı tezliyi ilə tam  görüntü imkanlı sahələr verir. 

Asimmetrik videolar asimmetrik sahə tezliyinə sahib 
olduğuna görə bir cüt sinxron tam görüntü imkanlı və aşağı görüntü 
imkanlı sahələrdə fərqlilik qiyməti üçün stereo müqayisə üsulundan 
istifadə olunur. Stereo müqayisə alqoritmləri qlobal və lokal üsullar 
olmaqla ik sinifə bölünür. Lokal alqoritmlər qlobal üsullara nisbətən 
daha məhsuldar və sadə olduğundan görüntü imkanının 
yaxşılaşdırılması alqoritmində lokal üsullar stereo müqayisə 
alqoritmi olaraq seçilmişdir. Bundan başqa stereo müqayisə nəticəsi 
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radiometrik dəyişkənliyə həssas olduğundan sabit və dayanıqlı 
müqayisə qiyməti tapılmalıdır.  

Tezisdə tam görüntü imkanlı stereo video əldə etmək üçün 
asimmetrik görüntü imkanlı stereo videolarda görüntü imkanının 
yaxşılaşdırılması alqoritmləri təhlil edilmişdir. Asimmetrik kadrda 
aşağı görüntü imkanlı keyfiyyət, fərqlilik qiyməti və hərəkət 
kompensasiya alqoritmləri ilə yaxşılaşdırıldı. Fərqlilik qiyməti 
adaptiv dəstək ağırlığına əsaslanan normallaşdırılmış qarşılıqlı 
məlumatlardan istifadə edir. Hərəkət kompensasiyası adaptiv üst-üstə 
düşən blok hərəkət kompensasiyasından istifadə edir. 
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Neft və Qaz sənayesində proseslərin və avadanlıqların 
əhəmiyyəti və kritikliyi daha etibarlı, əlçatan və saxlanıla bilən 
istehsal fəaliyyətləri və qurğularına olan tələbi vurğulayır.  Bu 
tələblər, dayanma müddətini və material itkisini azaltmaqla 
nasazlıqların qarşısını almaqla yerinə yetirilə bilər.  Bundan əlavə, 
uğursuzluqların qarşısının alınması şirkətlərə arzuolunmaz fəlakətli 
nəticələrdən uzaq durmağa kömək edir.  Buna görə də, bütün bu 
obyektləri prosesdə saxlamaq üçün effektiv və səmərəli yoxlama və 
texniki xidmətin idarə edilməsi proqramlarına malik olmaq böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.  Dağıtmadan nəzarət sistemi  metodlarının 
bütün üstünlükləri şirkətləri bütün emal avadanlıqları arasında ən 
kritikliyə malik olan axın xətlərinin yoxlanılması üçün tətbiq etməyə 
sövq edir. 

Dağıtmadan nəzarət sistemi bir-birini əvəz edən olaraq Qeyri-
Dağıdıcı Qiymətləndirmə kimi tanınan neft və qaz sənayesində 
xərclərə qənaət edən və faydalı bir üsul olduğunu sübut etdi. 
Dağıtmadan nəzarət sistemi qlobal bazarda rəqabətqabiliyyətli olmaq 
üçün dayanma müddətini və məhsulun son maya dəyərini azaltmaqla 
öz əməliyyatlarını təkmilləşdirmək istəyənlər üçün də maraqlıdır.  
Hellier (2001) Qeyri-dağıdıcı qiymətləndirmə təlimatında 
dağıtmadan nəzarət sisteminin xüsusiyyətlərini dəyişdirmədən və ya 
hər halda məhv etmədən materialın bütövlüyünü yoxlamaq üçün hər 
hansı bir avadanlıqda həyata keçirilən sınaq və ya qiymətləndirmə 
kimi müəyyən edir.  Materialın daxilindəki hər cür qüsur və fasilələr 
onun səmərəliliyinə, davamlılığına və xidmət qabiliyyətinə təsir 
göstərə bilər. 
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Due to the growth of technological progress (in particular, 

thanks to the development of microelectronic technology), many 
areas of human life have changed and acquired many new aspects. 
One of these areas of human life is medicine, which has also been 
greatly transformed by the development of microelectronic 
technology. And sometimes modern medicine and the modern 
methods and technologies used in it seem unimaginable 30-40 years 
ago. The use of microchips in modern medicine is one of the fastest 
growing areas in biomedical technology. In my work, I would like to 
talk about the use of microchips in modern medicine.  

In general microchips are electronic circuits made on a 
semiconductor crystal or on a film. In simple terms, this is a crystal 
with an integrated circuit printed on it. At the moment, microchips 
are used in medicine in different forms and types. Both for measuring 
various medical parameters of the human body (for diagnostic 
purposes) and for creating different types of effects on the human 
body (for medicinal purposes). Microchips in medicine can be used 
as implants that are installed under the skin or as wearable devices.  

In modern pharmacology, methods of intraorally 
administration of medicinal capsules are also being developed in 
which microchips of very small sizes are used.  

At the beginning of the 21st century, RFID-based microchips 
implanted into the skin appeared. In fact, this is an integrated circuit 
enclosed in a thin case made of silicate glass. These microchip 
implants are not used to analyze any data, but are just memory for 
storing identification information. At the moment, medical implants 
used subcutaneously for the analysis of data related to the state of 
human health are widely being developed. But as in everything in the 
use of RFID-based microchip-implants, there are drawbacks, and we 
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are talking not only about the dampness of the technology. Katherine 
Albrecht, in her studies, in which she studied the use of RFID-based 
microchip implants in rodents and dogs, came across the fact that 
animals formed cancerous tumors at the sites of microchip 
implantation.  

Currently, the use of microchips has become widespread in 
laboratory research. These microchips are commonly called biochips, 
the most common of which are DNA microarrays. These biochips 
make it possible to carry out express diagnostics of such socially 
significant diseases as tuberculosis, hepatitis C, influenza, 
oncological diseases, and allergies. A biochip is an insoluble glass, 
plastic, gel or silicon matrix with many biological objects 
immobilized on it, which are capable of selectively bind substances 
contained in the analyzed solution.  

Speaking about implantable microchips, it will not be a lie if 
we say that this technology is in the early stages of development, 
unlike wearable devices, which are based on microchips. At the 
moment, there are various smart devices (for example, smartwatches) 
that are already able to measure pressure, pulse, blood oxygen level, 
temperature, and some of these devices even allow you to get an 
ECG. Despite the fact that these devices do not yet allow boasting of 
measurement accuracy, wearable microelectronic equipment also 
continues to develop.  

As mentioned above, the main problems of using microchips 
in medicine are associated with the dampness of technology, with an 
uncompetitive level of accuracy in relation to full-fledged devices. 
One of the solutions to these problems can be the use of neural 
networks, which makes it possible to create microchip systems with 
artificial intelligence. The use of artificial intelligence in a 
microchip-based system can speed up the speed of measurements of 
different types and have a positive effect on increasing the accuracy 
of these measurements. 
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Tezis işində OLAP sisteminin mahiyyəti, yerinə yetirdiyi 

funksiyalar və modelləri şərh edilmişdir. 
FASMİ testi, hibrid model, metaverilənlər, relyasiyalı model. 
OLAP (OnLine Analytical Processing, verilənlərin operativ 

analitik emalı) – informasiya sistemlərində çoxölçülü iyerarxik 
struktura əsaslanan verilənlərin emalına bir yanaşmadır.  

İstifadəçinin nöqteyi-nəzərindən OLAP sistemləri verilənlərə 
müxtəlif kəsiklərlə baxış keçirərkən, yığılmış verilənlərin avtomatik 
əldə olunmasını təmin etmək, verilənləri detallaşdırmaq, müəyyən 
xronoloji ardıcıllıqla verilənləri nizamlamaq üçün vasitələr təqdim 
edir. Bundan əlavə OLAP sistemləri müxtəlif sahələrdə və 
iyerarxiyanın müxtəlif səviyyələrində (məs. satış hesabatları) 
metaverilənlərin təqdim edilməsini sadələşdirir və çevikliyi artırır. 
Metaverilənlər dedikdə, verilənlər haqqında verilənlər başa düşülür. 
Bu təsvir üsulunun üstünlükləri proqnoz xarakterli informasiyanın 
verilməsində də istifadə oluna bilər. 

OLAP modellərdə verilənlərin çoxölçülü iyerarxik təsvirini 
həyata keçirilir və bütün relyasiyalı verilənlər bazalrında uğurla 
tətbiq edilir. OLAP-da verilənlərin saxlanması modeli FASMI 
testinin köməyilə bütün tələblərə təsir göstərdiyindən, onun 
əhəmiyyəti OLAP-ın digər modellərindən ənənəvi olaraq 
fərqləndirilməsi ilə vurğulanır. Burada eyni zamanda çoxölçülü 
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(MOLAP), relyasiyalı (ROLAP) və hibrid (HOLAP) modelləri 
vardır. Mövcud OLAP sistemlərinin böyük əksəriyyəti hibrid tiplidir. 
Buna görə də HOLAP-da aktiv verilənlərin saxlanma modelləri 
üzərində daha ətraflı araşdırmalar aparılır və onlardan hansının 
ənənəvi OLAP-ın modellərindən üstün və fərqli cəhətləri təhlil edilir. 
OLAP-ın modellərindən üstün və fərqli cəhətləri təhlil edilir.  
Nəticə: Tezis işində OLAP sisteminin işləmə mexanizmi, OLAP 
sistemlərini müxtəlif bölmələri və modellərinin iş prinsipləri qeyd 
edilmişdir. 
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Tezis lazer altimetr vasitəsilə hündürlüyün ölçülməsi 

məsələsinə əsaslanmışdır. Tezisdə lazer altimetri ilə hündürlüyün 
ölçülməsinin digər metodlarla müqayisəsi məsələsi araşdırılmışdır.  

Əvvəlki illərdə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) əsas 
funksiyaları kəşfiyyat, müşahidə, elmi araşdırmalar, bombanın 
verdiyi zərərin qiymətləndirilməsi və hədəfin koordinatlarının təyini  
kimi məsələləri əhatə etmişdir. Müasir dövrdə PUA-ların istismarının  
əsas istiqamətləri energetika, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, yerin müşahidəsi və distant zondlama, rabitə və yayım, 
yanğınsöndürmə və s. kimi sahələr hesab olunur.  Ekipajın fiziki 
qabiliyyətləri  müasir qırıcı təyyarələrin  imkanlarını zaman 
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baxımından məhdudlaşdırdığı üçün  PUA-ların döyüş 
əməliyyatlarında istifadə olunması məsələsi son illərdə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir və gələcəkdə texnologiyanın mobil telefon 
texnologiyası kimi istifadəsi gözlənilir.  

PUA-ların dinamik xarakteristikaları dedikdə, zamandan asılı 
olaraq dəyişən kəmiyyətlər başa düşülür. Bu kəmiyyətlərə hündürlük 
– h, sürət – v, kren bucağı- γ, tanqaj bucağı – υ, vurnuxma bucağı – ѱ 
və s. Aiddir. 

Yer üzərindən (HAG) hündürlük problemini həll edə biləcək 
sensor növlərindən biri də lazer altimetridir. İş prinsipi radar 
altimetrlərinə oxşardır, yəni, ötürülən və qəbul edilən siqnallar 
arasındakı fərqin zamana görə asılılığına əsaslanır. PUA-da tədqiqat 
üçün lazeri fuselyajın aşağısında yerləşdirilir, yerin tam görüntüsü 
alınır. Lazer qığılcımdır və yerdən lazer şüasını əks etdirmək üçün 
lazım olan vaxt PUA üçün daha dəqiq hündürlük vermək üçün 
hesablanır.  

 
Şəkil 1. Lazer altimetr 

Lazer əsaslı sensorların dəqiq hündürlük məlumatlarını 
vermək üçün PUA-nın daxilində olması vacib deyil. Xüsusi olaraq 
avtonom uçuş və enmə üçün nəzərdə tutulmuş lazer sistemlərindən 
biri obyektin mövqeyi və izləmə sensorudur(OPATS – Object 
Position and Tracking Sensor). Kosmosda əvvəlcədən müəyyən 
olunan pəncərəyə daxil olduqda PUA tərəfindən enmə prosesi 
başlanır.  
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Şəkil 2. OPATS və UAV reflektor 
Bu zaman OPATS infraqırmızı lazerdən istifadə edərək, 

PUA-nn mövqeyinin davamlı ölçülməsini həyata keçirir. Ölçülmüş 
məlumatlar uçuş-enmə zolağına onun qlissadası üzrə PUA-nın 
istiqamətləndirilməsi üçün  yerüstü idarəetmə məntəqəsinə 
ötürülür(GCS). OPATS sistemi üçün zəruri avadanlıq üç modulda 
quraşdırılmış lazer sensoru, sensor enerji təchizatı bloku və pilotun 
ön hissəsinə quraşdırılmış iki optik işıq əksetdiricidir (qanadın 
altında burunun yanında). 

Lazer altimetrlərinin üstünlüyü aşağı hündürlüklər üçün etibarlı 
məlumat verməsi və hava gəmisinin bortunda yerləşdirilə bilməsidir. 
Əsas çatışmayan cəhəti isə qiymətinin baha olmasıdır. Ümumilikdə, 
lazer altimetrlərin qiyməti 1000 dollardan baha başa gəlir. 

OPATS ATOL sistemindən istifadənin üstünlüklərinə 
aşağıdakılar daxildir: 

ü GPS-də imtina baş verən mühitdə etibarlılıq; 
ü günün istənilən vaxtında və hava şəraitində etibarlılıq; 
ü bir neçə pilotsuz uçan aparatlar üçün yalnız bir yerüstü yola 

ehtiyacın olması.  
Bu lazer sensorları söndürülə bilmədikləri və GPS-in olmadığı 

şəraitdə işləmə qabiliyyətinə malik olmaları üçün  hərbi və müdafiə 
məqsədi layihələndirilən pilotsuz uçuş aparatlarında istifadə 
olunması arzuolunandır.  
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ANALYSIS OF COUNTRIES POSITIONING IN TERMS OF 
INDUSTRY 4.0 BY USING K-MEANS CLUSTERING 
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Industry 4.0 is a new stage in the organization and control of 

the industrial value chain. It is characterized by, among others, the 
bridging of the physical and digital world through cyber-physical 
systems; a shift from a central industrial control system to one where 
smart products define the production steps.  

In this work we are going to position countries by means of 
Industry 4.0 using k-means clustering method [1,2]. We use data on 
for 53 countries from different regions [4,5]. Four indicators are 
used: Competitive Industrial Performance Index Top quintile (CIP 
score), "Medium- and High-tech Manufactured Exports share in total 
manufactured exports”, “Medium- and High-tech Manufacturing 
Value Added share in total manufacturing value added", "Knowledge 
and Technology Outputs".  k-means clustering method is used to 
divide data objects into groups such that the objective  function is 
minimized w.r.t. 𝑐 w : 

                                𝐽 = ∑ ∑ �𝑥 (w), − 𝑐 w �
c(w)
,z0

�
wz0

W  

𝑥 (w),  is a i-th data object of dimension 4 belonging to the j-th cluster 
(a country evaluated by 4 indicators); 𝑐 w  , j=1,…,4, are group 
centers to be found; k is the number of centroids; 𝑛(𝑗) is a number of 
data points in j-th cluster. We used the Elbow method[3] and get that 
k = 4 is the optimal option (different groups due to levels of 
development of countries ): 1st group ['Uzbekistan' 'Azerbaijan' 
'Mongolia' 'Argentina' 'İndonesia' 'Kazakhstan'  'Saudi Arabia'], 2nd 
group ['Denmark' 'Finland' 'France' 'Czechia' 'Ireland' 'Sweden' 
'Switzerland'  'Germany' 'Luxembourg' 'Republic of Korea' 'İsrael' 
'Singapore' 'China'  'Japan' 'USA' 'Canada'], 3rd group ['Austria' 
'Belgium' 'Estonia' 'Iceland' 'Spain' 'İtalia' 'Malta' 'Netherlands' 
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'Norway' 'Poland' 'Portugal' 'Ukranie' 'Slovakia' 'Slovenia' 'India' 
'Australia' 'Bulgaria' 'Poland' 'Philippines' 'Thailand'] 4rd group 
['Greece' 'Republic of South Africa' 'New Zealand' 'Türkiyə' 'Iran '  
'Rusiya' 'Latvia' 'Georgia' 'Brazil'].   

Solution Interpretation. The levels of 4 attributes that we 
used are as follows (Table 1): 

Table 1. Ranges of the attributes per cluster 
 attr. 1 attr. 2 attr. 3 attr. 4 
cluster1 low medium less than 

medium 
low 

cluster2 upper than 
medium 

upper than 
medium 

medium high 

cluster3 less than 
medium 

high medium upper the 
medium 

cluster4 low less than 
medium 

medium medium 
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Plastik borunun istehsalında temperatur borunun keyfiyyətinə 
birbaşa təsir etdiyi üçün istehsal prosesində temperaturun rolu əsas 
götürülür. Plastik borunun əmələ gəldiyi polietilen qarışığı kütlənin 
əridilməsi zamanı müəyyən temperatur intervalına (190-210°C) 
nəzarət etmək vacibdir. Temperaturun məhsula hansı dərəcədə təsir 
etdiyini müəyyənləşdirərək, nəzarət sistemi vasitəsilə istehsala aktiv 
nəzarət edərək, temperatur dəyişmələrində yaranan xətanı effektiv 
şəkildə azaltmaq mümkündür. 

İstehsal zamanı plastik boru təzyiqdən və temperatur 
dəyişikliklərindən təsirlənir. Plastik boru üçün müəyyən olunan 
ölçülər və performans qiymətləndirmələri, yalnız 73 °F temperatur 
üçün tətbiq olunur. Bu işdə plastik boru məhsullarının 73 °F 
xaricində işləmə temperaturundan necə təsirləndiyini izah edilir. 

Bütün materiallar kimi, plastik material da artan temperaturla 
genişlənir və aşağı düşən temperaturla yığılır. 
Plastik boruların uzunluq-diametr nisbətləri çox böyük olduğundan, 
temperatur dəyişikliyi səbəbiylə uzunluq dəyişikliyi daha çox özünü 
göstərir.  
Plastik boru uzunluğuna temperatur dəyişikliklərinin təsirini təyin 
etmək üçün Cədvəl 1.- dən istifadə edilə bilər.  

 
Cədvəl 1. İstehsal zamanı temperatur dəyişməsinə görə 

materialın uzunluq dəyişməsi. 
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Plastik boruların  istehsalı üçün texnoloji sistem ekstruderdir. 
Ekstruder - əridilmiş plastik kütləni müəyyən formalaşdırma vasitəsi 
ilə emal edən maşındır. Ekstruderə əlavə olaraq aşağıdakılar aiddir:  

• xammal təchizatı sistemi; 
• borunun kalibrləndiyi və soyudulduğu hamamlar; 
• çəkmə və kəsmə cihazı. 
İstehsal prosesinə aşağıdakı mərhələlər daxildir: 
• başlanğıc materialın vahid istiləşməsini təmin etmək üçün 

daim qarışdırmaqla xammalın (qranulların) tələb olunan temperatura 
qədər; 

• borunun kəsişməsini müəyyən edən başlıq vasitəsilə 
ərimənin meydana gələn kütləvi ekstruziyası; 

• kalibrləmə - vakuum və ya təzyiq; 
• soyutma - ardıcıl vannalarda addım-addım; 
• kəsmə və ya rulonlara bükmə, qablaşdırma. 
 İstehsal səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, avtomatlaşdırma və 

nəzarət də daha dəqiqdir.  
Geniş istifadə plastik boruların beton və metaldan hazırlanmış 

analoqlara nisbətən bir sıra üstünlükləri ilə əlaqədardır: 
• mexanik güc 
• kimyəvi müqavimət; 
• gigiyenik təmizlik; 
• sabit ötürmə qabiliyyəti; 
• su çəkicinə qarşı müqavimət; 
• davamlılıq. 

         Plastik kütlə (Polietilen (PE), polipropilen (PP) və 
polivinilxlorid (PVC)) istehsalı metal, sement və ya keramika 
istehsalı ilə müqayisədə çox aşağı temperaturda qapalı sistemlərdə 
baş verir. Plastik boru istehsalı təxminən 200°C temperaturda baş 
verir, buna görə heç bir zərərli maddə buraxılmır. Eyni şeyi 
plastiklərin təkrar emalının ümumi yolları haqqında da demək olar. 
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Plastik boruların xidmət müddəti ən azı yüz il standartlarla təmin 
edilir, gözlənilən xidmət müddəti yüzlərlə ildir. 

Təzyiq parametri plastik boruda, temperaturun azalması ilə 
artma və temperaturun artması ilə birlikdə azalma qabiliyyətini 
nümayiş etdirir. Plastik borular üçün verilən təzyiq dərəcələri 73°F 
işləmə temperaturu üçündür. İşləmə temperaturu 73°F -dən yuxarı 
olan plastik təzyiq borusunun təzyiq göstəricilərini azaltmaq üçün 
Cədvəl 2.-də olan təzyiq dərəcəsini və ya təzyiq sinfini dəyərdən 
düşmə faktorları ilə vurun. 

 
Cədvəl 2. 73°F-dən yuxarı işlənə temperaturu üçün təzyiq 

qabiliyyətinin azaldılması faktorları. 
Plastik təzyiq borusu üçün tövsiyə olunan maksimum işləmə 

temperaturu 140°F-dir. Plastik boru temperaturun azalması ilə 
sərtləşir və artan temperaturla daha elastik olur.  

1.Plastik borularda uzunluğun və qalınlığın temperatura görə 
dəyişiminin nəzarətə alınması çox vacib məsələdir; 

2. Uzunlugun və qalınlığın dəyişməsinin ən yaxşı muşahidə 
edilməsi üçün temperatur həddinin seçilməsi çox vacibdir; 

3.Plastik borularda istehsal prosesini ayrı-ayrı mərhələlərdə 
analiz edərək avtomatlaşdırma və istehsal  prosesinə  nəzarət 
sistemlərinin daha dəqiq və səlis işləməsini təmin ermək lazımdır; 

4. Plastik boruların istehsalı zamanı temperaturla yanaşı 
təzyiqin də deyişkənliyinə nəzarət etmək lazımdır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
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SABİT CƏRƏYAN İMPULS QİDA MƏNBƏYİNİN 

XARAKTERİSTİKALARININ TƏHLİLİ 
 

Magistrant:                Elmi rəhbər: 
Səttarova Çinarə İlham qızı 

              II kurs, qrup A6310 
T.e.n.,dos. Ramazanov.K.Ş  

 
Tezisdə toplayıcı induktivlik əsasında elektrik qidalanmanın 

impuls mənbələrinin testləşdirilməsi haqqında suallar nəzərdən 
keçirilmişdir. Əsas nəzarət olunan parametrlər təhlil edilmiş və 
onların buraxılış rejimində təyin edilməsi nümunəsi verilmişdir. 

İmpuls, qida mənbəyi, rəqəmsal, test, gərginlik, cərəyan, 
parametr, ölçü.   

Müasir tibbi elektron avadanlıqlarında əsasən impuls qida 
mənbələri (İQM) tətbiq edilir və onlar ənəvi qida mənbələrinə 
nisbətən yüksək universallığa malikdirlər. İQM-in bir sıra 
xarakteristikalarının təhlili rəqəmsal multimetr (RM) vasitəsilə 
həyata keçirilə bilər, lakin dinamik xarakteristikaların və sabitlik 
parametrlərinin ölçülməsi üçün müvafiq probniklərlə və köməkçi 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş rəqəmli ossilloqrafdan istifadə etmək 
tövsiyə olunur. 

İQM-in əsas parametrlərinə və xarakteristikalarına başlanğıc 
cərəyan, induktivlik sarğacında pik cərəyan,  çıxış və giriş 
cərəyanları, çıxış gərginliyin döyünmələri və onun spektri, habelə 
toplayıcı elementin kommutasiya tezliyi və gərginliyi daxildir.Bu 
parametrlərin ölçülməsinin zəruriliyi sınaq avadanlığına olan 
tələbləri müəyyən edir. 
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İşdə, işəsalma prosesində onun dinamik xarakteristikalarını 
müəyyən etməyə imkan verən prototip İQM-in vasitəsilə ilkin 
testləşdirmənin təsviri verilmişdir. Ölçmə zamanı R&S RTO seriyalı 
osilloqraf, gərginlik və cərəyan probnikləri və köməkçi avadanlıq 
istifadə edilmişdir. 

Ən sadə stabilləşdirmə mexanizmi, gərginliyin əks əlaqəsi 
vasitəsilə fazalar keçidinin doldurulması əmsalının idarə edilməsini 
nəzərdə tutur. İdeal halda, 𝑉,c-ə qoşulmuş keçid üçün doldurulma 
əmsalının (𝑡Nc/𝑡N��) qiyməti çıxış gərginliyini müəyyənləşdirir: 
𝑉N�6 = 𝑉İc𝑡Nc/𝑡N��. 

Birinci keçid mərhələsində 𝑉İc	cərəyanı SW1 açarından keçir, 
L sarğacına daxil olur, C çıxış kondensatorunu doldurur və sonra Z 
yükünə daxil olur. Sarğacın cərəyanı, yığılan enerjinin artması ilə 
artır.  𝑉,cvə 𝑉N�6-un sabit qiymətlərində induktiv sarğacdakı gərginlik 
sabit qalır və 𝑉,c- 𝑉N�6	fərqi ilə təyin olunur. (Şəkil 1.) 

İkinci keçid mərhələsində induktorda və çıxış 
kondensatorundə yığılan enerji cərəyanın yük istiqamətinə doğru 
hərəkət etməsini təmin edir. 

 
Şəkil 1. İmpuls qida mənbəyinin iş prinsipi 

Sarğac üzərindəki gərginlik birinci keçiddəki gərginliyin 
əksinə olacaq. Kommutasiya qurğusu sıfırdan fərqli müqavimətə 
malik olduğundan, keçid qurğusunun sarğaca qoşulduğu yerdə mənfi 
gərginlik müşahidə olunacaq və  induktivliyin sarğacındaki cərəyanın 
azalması ilə düşəcək. Əvvəl qeyd olunduğu kimi sarğacın cari tezliyi 
sabit qalmalıdır; xəttilikdən böyük kənaraçıxma sarğacın doymasını 
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və ya sabit və dəyişən müqavimətin həddindən artıq dəyişməsini 
göstərir. 
      İmpulslu qida mənbələri dinamik xarakteristikaların ətraflı 
təhlilini aparmağı tələb edən elektrik sxemlərinin və cihazlarının 
daim inkişaf edən sinifidir. İQM-nin kommutasiya rejimi belə təhlilin 
aparılmasını çətinləşdirir, beləki ki, təhlili gərginlik, cərəyan və tezlik 
zolağının geniş diapazonlarında yerinə yetirmək zəruridir. R&S RTO 
ossilloqrafı müvafiq probnikləri istifadə etməklə İQM-in əsas 
dinamiki xarakteristikalarının və onların induktivlik sarğaclarının 
təhlil və qiymətləndirilməsi imkanını təmin edir. Təsvir edilən 
testləşdirmə prosedurları digər növ və fəaliyyət prinsiplərinin ikincil 
elektrik təchizatı mənbələrinə də şamil edilə bilər. 
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SINAQ VƏ KALİBRLƏMƏ LABORATORİYALARINDA 
RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİMƏSİ 

 
Magistrant: Elmi rəhbər: 
Mürsaliyeva Ayşə Şükür qızı 
II kurs, qrup A6330 

dos. Məmmədov V.C 

 
AZS ISO IEC 17025:2020 “Sınaq və kalibrləmə 

laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər” 
standartınının yeni versiyasının dərc edilməsi ilə, akkreditə və 
akkreditə olunmağa hazırlaşan laboratoriyalar üçün yeni dövrün 
başlanğıcı oldu. Standartın bu versiyası laboratoriyalardan risk və 
imkanlara yönəlmiş fəaliyyətlərini planlaşdırmağa və həyata 
keçirməni tələb edir. AZS ISO/IEC 17025:2009 versiyasına görə də 
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qabaqlayıcı tədbirlərin tətbiqində oxşar yanaşma var idi. Lakin riskə 
əsaslanan düşüncənin tətbiqi laboratoriyadan onun qarşılaşdığı risk 
və imkanlara formal və strateji baxış tələb edir. 

Laboratoriyada risklərin idarə edilməsi. 
Risk nədir? Normativ sənədlərdə "risk" termininin müxtəlif 

tərifləri ilə qarşılaşmaq olar. Bu terminlərdən istifadə etməklə riskə 
belə bir tərif vermək olar: Risk – qoyulan məqsədlərə çatmaqda 
qeyri-müəyyənliyin təsirinin nəticəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki,  
qeyri-müəyyənlik mənfi (risk) və ya müsbət (imkan) ola bilər.  

Laboratoriyada riskləri necə qiymətləndirmək olar? 
Riskləri müəyyən etmək üçün təşkilatın həm daxili, həm də 

xarici kontekstini (müştəri, təchizatçı, müştərinin müştəriləri və digər 
maraqlı tərəflərlə əlaqəli risklər) nəzərə alınmalıdır. 

Misal 1: SWOT təhlil – bir təşkilatın güclü, zəif tərəflərini, 
imkanlarını və təhlükələri müəyyən edən bir prosesdir.  

Misal 2: Aşağıdakı suallara cavab verməklə risk 
qiymətləndirilməsi aparıla bilər: 

• Nə baş verə bilər və niyə (riskin müəyyən edilməsi)? 
• Nəticələri nə olacaq? 
• Gələcəkdə baş vermə ehtimalı nədir? 
• Riskin nəticələrini azaldan və ya risk ehtimalını azaldan 

faktorlar varmı? 
Laboratoriyadakı riskləri adekvat şəkildə idarə etmək üçün 

laboratoriyanın məruz qaldığı risklərin hərtərəfli təhlilinə 
başlanmalıdır. Məqsəd, laboratoriya fəaliyyətindəki çatışmazlıqları 
müəyyən etmək olmalıdır. Bundan əlavə, riskərin təsnifatlandırılması 
və  qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Belə bir qiymətləndirmənin 
nəticəsi riskin aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə, ya da riskin məqbul qəbul etməsi ola bilər. Əgər hər 
hansı tədbirlər həyata keçirilibsə, onların effektivliyi də 
yoxlanılmalıdır.  

Risk qiymətləndirməsi aparmaq üçün riskin təsir şiddətini, 
baş vermə ehtimalını və riskin tez aşkarlanma ehtimalı 
dəyərləndirilməlidir.  
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Risk və imkanlarla bağlı fəaliyyətlərin aparılaması keyfiyyət 
idarəetmə sisteminin səmərəliliyi artırır və laboratoriyanın daha 
yüksək nəticələrə nail olunması, mənfi təsirlərin qarşısının alınması 
üçün zəmin yaradır.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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NEFT VƏ QAZ EMALI SƏNAYESİNDƏ ENERJİ 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI 
 

Magistrant: Elmi rəhbər: 
Fərmanova Mədinə Tofiq 
II kurs, qrup  A6110 

dos., t.e.n  Məhərrəmova T. M. 

 
   Bu tezisdə neft və qaz sənayesində enerji səmərəliliyi üsulları, o 
cümlədən enerjinin idarə edilməsi və enerjiyə qənaətlə bağlı 
məsələlərə baxılmışdır. 
  Enerjiyə qənaət iqtisadi inkişaf, enerji təhlükəsizliyi və ətraf 
mühitin mühafizəsi məqsədlərinin uyğunlaşdırılmasında mərkəzi rol 
oynayır [1]. 
   Enerji menecmenti ekoloji və iqtisadi tələblərə cavab vermək üçün 
enerjinin alınması, çevrilməsi, paylanması,saxlanması və 
istifadəsinin fəal, mütəşəkkil və sistemli koordinasiyasıdır. İstənilən 
enerji idarəetmə dövrünün mühüm erkən mərhələsi sistem haqqında 
mövcud biliklərə əsaslanaraq gələcək enerji tələbatının 
proqnozlaşdırılmasıdır [2]. 
   Müəssisə miqyasında enerji idarəetmə proqramlarını həyata 
keçirməklə enerjinin idarə olunması enerji səmərəliliyini 
təkmilləşdirmənin ən uğurlu və sərfəli yollarından biridir [3]. Neft və 
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qaz sektorunda olan bir çox şirkət səmərəliliyi artırmağa çalışan 
rəsmi enerji idarəetmə sistemləri hazırladı və tətbiq etdi.  

   İdarəetmə sistemlərinin tətbiqində əsas məqsəd resurslara və 
xərclərə qənaət etməkdir, eyni zamanda istifadəçilər ehtiyac 
duyduqları enerjiyə daimi çıxış əldə edirlər. Neft emalı zavodunun 
enerji istehlakı zaman keçdikcə emal olunan neftin növünün, məhsul 
qarışığının və son məhsulların tərkibindəki kükürdün dəyişməsi ilə 
əlaqədar dəyişir. Bundan əlavə, istehsal gücündən istifadə və 
avadanlığın istismar müddəti kimi  amillər ildən-ilə neft emalı 
zavodunun enerji istehlak miqdarına təsir göstərir.  

   Neft və qaz sənayesində, təchizat zənciri boyunca fəaliyyətinin 
səmərəliliyini artırmaq və lazımsız tullantıları aradan qaldırmaqla 
enerjiyə qənaət etməyin vacibliyi barədə güclü fikir birliyi var. Neft 
emalı zavodlarında, məhsuldarlığı qoruyarkən və ya artırarkən enerji 
istehlakını azaltmaq üçün bir çox imkanlar vardır [4]. 

    Enerji səmərəliliyinin artırılması üçün əsas sahələr texnoloji 
proseslərdə  istifadə olunan avadanlıqlardır. Neft və qaz sənayesində 
davamlı enerji imkanlarından istifadə etmək üçün bir sıra innovativ 
tendensiyalar yaranır və bu imkanlar müxtəlif kateqoriyalara təsnif 
edilə bilər [5]: 

-  İş şəraitinin optimallaşdırılması, o cümlədən fırlanan 
maşınların məhsuldarlığının yaxşılaşdırılması; 

- Hər kilometrə nəql edilən neft və ya qaz vahidi üçün daha az 
enerji sərfi tələb edən yüksək təzyiqli boru kəmərlərinin istifadəsi; 

- Neft emalı proseslərində texnoloji proseslərin 
modernləşdirilməsi.; 

İstilik itkilərini azaltmaq səmərəliliyi artıra bilər. 
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İSTİXANALARIN VEB TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA 

AVTOMATİK İDARƏ OLUNMASI 
 

Magistrant: Elmi rəhbər: 
Məmmədli E.S. dos.Süleymanov N.M. 
 

Bu tezis mövzusunda istixanaların İoT (əşyaların interneti) və 
Bulud Texnologiyalarından (Cloud computing) istifadə etməklə, 
avtomatik olaraq monitorinqi və idarə olunmasından bəhz olunur. 
Hazırki dövrdə qeyd olunan müasir texnologiyalardan istifadə 
etməklə, insan müdaxiləsini ən az səviyəyə endirərək istixana 
daxilindəki prosesləri (temperatur, rütubət, sulama, ventilyasiya, 
işıqlandırma və s.) internet və ya mobil tətbiq üzərindən idarə etmək 
olur. 

İOT sistemləri üçün təhlükəsizlik əsas şərtdir. Cihazlar İEEE 
802.15.4 Zigbee və 6LoWPAN protokolu ilə işləməsinə rəğmən, bant 
genişliyi 250KB/s ilə məhduddur. Belə məhdud bant genişliyi 
kənardan olan DOS və digər kiber hücumlar üçün əlverişli deyil. Bu 
sistemlərin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədiylə bir sıra işlər 
aparılır. 

Sistemi qurarkən  aşağıdakı cihazlardan istifadə edilir: 
1) Wi-Fi modullu Arduino mikrokontroller cihazı 
2) DHT-22 istilik/nəm sensoru 
3) HL-69 torpaq/nəm sensoru 
4) LCD displey 
5) Rele 
6) Fotorezistor 
7) Solenoid ventil 
8) Güc mənbəyi 
9) Pərlər və s. 
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Sistemin struktur sxemi şəkil.1-də göstərilmişdir: 

 
Şəkil 1. İstixananın avtomatik idarə olunma sxemi 
 
İstifadəçi bulud texnologiyası (cloud computing) vasitəsi ilə 

server üzərində depolanan məlumatların (müəyyən vaxtlarda içəridə 
olan temperatur, rütubət səviyyəsi, işıqlandırma və s.) analizini edə 
və statistikalarını görə bilər. Bu sistem vasitəsiylə torpağın suya 
ehtiyacı olduğu zamanlarda lazımı qədər su verərək, suya və enerjiyə 
qənaət etmək mümkündür. Həyatımızda yeni bir dövr başladan İOT 
texnologiyası, fərqli sektorları və tətbiqləri özündə birləşdirərək, 
genişlənməkdədir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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İSTEHSAL MÜƏSSİSƏSİNDƏ İDARƏETMƏ 
QƏRARLARININ QƏBUL EDİLMƏSİNİ DƏSTƏKLƏYƏN 

SİSTEMLƏR 
 

Magistrant: Elmi rəhbər: 
İbişov C.S. 
II Kurs: A6220 

Dos. Əliyeva A.M. 

 
     Qərar - insanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə 

əlaqədar bir necə fəaliyyət variantından birinin 
seçilməsidir.Müəssisələr tez-tez qərarları yüksək rəhbərlik vasitəsilə 
verirlər. Müəssisələr isə onlar üçün ən yaxşı riski ehtiva edən qərarlar 
verirlər. Ancaq verilən bütün qərarlar öz-özlüyündə çoxlu risk ehtiva 
edir.Bəzən müəssisələr səhv qərar verə bilər. Bu səhv qərarların 
verilməsinin səbəbi,işçilər tərəfindən yuxarı rəhbərliyə verilən səhv 
və ya natamam məlumatlardan, səhv qiymətləndirmələrdən,qərar 
verənin tək qərar verməsindən və bacarmamasından nəticələnə bilər. 

İnformasiya ötürmək, saxlamaq və əldə etmək bu gün bir 
zərurətdir.Bu ehtiyacı maksimum fayda ilə qarşılamaq üçün 
informasiya texnologiyalarından istifadə olunur. Xüsusilə 
müəssisələr, vaxtında hərəkət edə bilmək,düzgün və etibarlı 
mənbələrə müraciət etmək, optimal qərarlar qəbul etmək və 
rəqabətdə geridə qalmamaq üçün informasiya texnologiyalarına 
müraciət etməyə məcburdurlar. Buna görə müəssisələr bütün 
funksiyalarını yerinə yetirirlər (mühasibat-maliyyələşdirmə, istehsal 
marketinqi, idarəetmə təşkilatı, AR-GE və s.). 

Bu fəaliyyətlər üçün qərarlar qəbul edilərkən məlumat 
texnologiyalarına müraciət edə bilərlər. Məlum olduğu kimi, qərar 
vermə, idarəetmə fəaliyyətləri müəssisələrin bütün şöbələrində, bütün 
iyerarxik təbəqələrində mövcud bir fenomendir. Eyni zamanda, 
müəssisələr həm məhsulların şaxələndirilməsi, həm də yeni iş 
fikirləri üçün texnoloji tətbiqetmə imkanları yaradacaq. 

Texnologiya seçimi isə müəssisələr üçün son dərəcə vacib bir 
qərarvermə sahəsini təşkil edir. Sürətlə dəyişən texnologiya daim 
artmaqdadır və müəssisələr onlar üçün uyğun texnologiyanı 
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seçirlər.Bu isə onların çətinliklərlə qarşılaşmalarına səbəb olur. İşə 
uyğun istehsal texnologiyalarının seçilməsində qərar qəbul edənlər 
nəzərə alınmalıdır ki, qəbul etmələri lazım olan müəyyən meyarlar 
var. Biznesdən biznesə müəyyən fərqlər var.Bu meyarlar alternativ 
texnologiyalar arasında seçim etməyin lazım olduğunu göstərir və 
uyğun texnologiyanı seçməyə kömək edəcəkdir.  

Texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə müəssisələrdə informasiya 
texnologiyalarından istifadə də zəruriləşir.Texnologiya, mütləq 
istifadə edilməli bir fəaliyyət olaraq, müəssisələri daha da 
artırır.Müəssisələrin sistemli və sağlam icrasına kömək edir 
İnformasiya texnologiyalarının köməyi ilə müəssisələr qərar 
proseslərini daha sürətli və səlis idarə edə bilərlər.  

Qərarverməni dəstəkləyən və hesabatları vermək üçün məlumat 
təhlili verən sistemlərə OLAP və OLTP sistemlərini göstərə bilərik. 
Bu sistemlərin əsas məqsədi məlumatları emal etmək deyil, təhlil 
etməkdir. OLAP (On-LineAnalyticalProcessing) çoxölçülü 
məlumatların toplanması, saxlanması və təhlili və qərar qəbuletmə 
proseslərini dəstəkləmək üçün alət və metodlardan istifadə edərək 
onlayn analitik məlumatların işlənməsi üçün bir texnologiyadır. 
OLAP sistemlər hesabatların təhlilini OLTP sistemlərindən daha 
səmərəli verdiyi üçün daha çox OLAP sistemlərindən istifadə olunur. 
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NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ KLASSİFİKASİYA EDƏN 
PLATFORMALARIN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 
 Magistrant:  Elmi rəhbər: 
 İsmayılov Orxan Sahib 
 II kurs qrup A6410 

Prof. Əliyev A.R. 

Nəqliyyat vasitələrinin təsnifatı, ağıllı nəqliyyat sistemində 
vacib bir yanaşmadır və nəqliyyat axınının izlənməsi, 
avtomatlaşdırılmış park sistemləri və təhlükəsizlik tədbirləri kimi 
müxtəlif tətbiqlərdə geniş istifadə olunur. Əgər avtomobillər, yəni 
hədəf vasitələr sabit sensorlardan və qısa məsafəli əhatə dairəsi olan 
izlənmə sahəsindən keçərsə, onlar mövcud klassifikasiya metodları 
vasitəsilə təsnif olunur. 

 WIM, trafik məlumatlarının toplanmasında və nəqliyyat 
vasitələrinin təsnifatında əhəmiyyətli bir mənbədir. WIM 
arxitekturası iki hissədən ibarətdir: modelləşdirmə və 
qiymətləndirmə. WIM sistemi, avtomobilin çəki məlumatlarını 
ölçmək üçün hazırlanmışdır. WIM, körpü üzərində qurulmuş 
müxtəlif sensorlar, rəqəmsal kameralar və kompüterlərlə təchiz 
olunmuş bir sistemdir. Bu sistem, avtomobilin çəkisi haqqında 
məlumat əldə etmək üçün hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin 
dinamik ox yükünü ölçür. WIM sabit bir yerdəki çəki ölçmə cihazıdır 
və təkərləri sensorlar üzərindən keçərkən ox ağırlığını hesablayır.  

Yollarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin təsnifatını 
yerinə yetirən sistemlərdən ən geniş yayılmışı kameralardır. 
Kameranın əsas iş prinsipi yoldan keçən avtomobilin şəkilini 
çəkmək, həmin şəkildən lazımlı məlumatları ayırd etmək və bu 
məlumatlara görə nəqliyyat vasitəsini klassifikasiya etmək üçün 
alqoritmi işə salmaqdır. Bu alqoritm nəqliyyat vasitələrinin sayı və 
sürətini qiymətləndirir. Beləliklə, kameraya əsaslanan sistemlər, 
avtomobilin görüntüsünün necə çəkildiyinə (məsələn, arxa plan 
görüntüsünün təsirini azaltma üsulları), nəqliyyat vasitəsinin 
görüntüsündən çıxarılan xüsusiyyətlərin növlərinə və təsnifatın 
yerinə yetirilməsi mexanizmlərinə görə təsnif edilə bilər 



 410 

Yan yola əsaslanan təsnifat sistemlərində yol kənarında 
sensorlar yerləşdirilir. Piezoelektrik sensorlar, maqnitometrlər, 
vibrasiya sensorlar , döngü detektorları  kimi müxtəlif növ sensorlar 
burada istifadə olunur. Avtomobilin uzunluğu, ox sayı və 
siqnal/dalğa formasının bənzərsiz xüsusiyyətləri də daxil olmaqla 
sensor məlumatlarından müxtəlif məlumatlar əldə edilir. Digər 
sistemlərdən fərqli olaraq bu sistemlər eyni vaxtda bir neçə zolağı 
əhatə edə bilir.  

Bu tezisdə nəzərdən keçirilmiş mövcud təsnif metodları 
dəyərli xüsusiyyətlərə və potensiala malikdir. Bununla birlikdə, bu 
metodların konsepsiyası və texniki prinsipləri, dizayn və istehsal 
texnologiyalarında böyük uğurlar qazanmış avtomobillərlə 
müqayisədə, demək olar ki, dəyişməz olaraq qalır. 
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Bu tezisdə informasiya proseslərinin modelləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş neyron şəbəkələri getdikcə populyarlaşmasından 
söhbət açılır. Burada modelləşdirmə üçün həm fərdi, həm də 
kombinasiya şəklində istifadə olunan neyron şəbəkə modellərini 
nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Bəhs edəcəyim modellərin 
əsasında MATLAB mühitində də həyata keçirilə bilən, yüksək 
dəqiqliyə və prosesin həyata keçirilməsinə malik belə hibrid modellər 
yaradılmışdır. Neyron şəbəkələri səs və səsin tanınması, maliyyə-
zaman seriyalarının proqnozlaşdırılması və s. kimi yarı 
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strukturlaşdırılmış prosesləri modelləşdirmək üçün istifadə olunur. 
Əsas problemin həlli üçün ən sadə modelin seçilməsidir. Perseptron 
üçün müəyyən edilmiş tərif yoxdur, lakin çox vaxt bu termin qısa 
yollardan istifadə edərək birbaşa əlaqəli şəbəkəni təsvir etmək üçün 
istifadə olunur.  

Hamming şəbəkələri ikili nümunənin tanınması problemini həll 
etmək üçün açıq şəkildə hazırlanmışdır (burada giriş vektorunun hər 
bir elementi yalnız iki mümkün qiymətə malikdir, məsələn, 1 və ya -
1). Bu şəbəkə Hamming şəbəkəsi adlanır, çünki ən yüksək çıxışı olan 
irəli ötürücü təbəqədəki neyron Hamming məsafəsində giriş 
modelinə ən yaxın olan prototip nümunəsinə uyğun olacaq. (İki 
vektor arasındakı Hamming məsafəsi bir-birindən fərqlənən 
elementlərin sayına bərabərdir. Bunlar yalnız ikili vektorlar üçün 
müəyyən edilir.)  

Daha sonra neyronlar qalibi müəyyən etmək üçün bir-biri ilə 
yarışır. Bundan sonra yalnız bir neyron sıfırdan fərqli çıxışa malikdir. 
Qalib neyron şəbəkəyə artıq hansı kateqoriya ilə daxil olunduğu tam 
şəkildə aydın olur. Korrelyasiya əmsalı təsvir edən yeganə rəqəmdir, 
yəni iki dəyişən / nümunə arasındakı oxşarlıq dərəcəsi ilə müəyyən 
edilir. Şəbəkəyə həm irəli ötürücü (Feedforward), həm də əks əlaqə 
(feedback) qatları daxildir. 

Ən məşhur şəkildə özünü təşkil edə bilən şəbəkə modeli Teuvo 
Kohonen tərəfindən təklif olunan topologiyanın qorunma xəritəsidir. 
Sözdə Kohonen şəbəkələri, Rosenblatt, Von der Malsburg və digər 
tədqiqatçılar tərəfindən hazırlanmış bəzi fikirlərin təcəssümüdür. 
Əgər giriş sahəsi neyron şəbəkəsi tərəfindən işlənəcəksə, vacib olan 
ilk məsələ bu məkanın strukturudur. 

Real hesablamalara malik neyron şəbəkəsi A giriş fəzasından B 
çıxış fəzasına təyin olunan f funksiyasını hesablayır. Kohonen modeli 
bioloji və riyazi mənbəyə malikdir. Düyünlərin birdən çox qonşu ilə 
yan əlaqələri var. 
       Bu növ birləşmələrə misal olaraq tormozlayıcı əlaqələri 
göstərmək olar. Giriş neyronu Kohonen təbəqəsinin birinci düyününə 
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(neyron) bağlanır, bütün A1-B1 xətti üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Hər 
bir giriş düyünü bir çıxış neyronu istehsal edir. 
       Hesablama elementlərinin şəbəkəsi yaxın qonşuları müəyyən 
etməyə imkan verir. Bu çox vacibdir, çünki yoxlama zamanı çəki 
vahidləri və onların qonşuları yenilənmişdir. Bu öyrənmə 
yanaşmasının məqsədi qonşu bölmələrin yaxından əlaqəli siqnallara 
cavab verməyi öyrənməsidir. 

Neyroşəbəkələrin tarixində qeyd edildiyi kimi, perseptron 
1958-ci ildə Frank Rosenblatt tərəfindən təsvir edilmişdir. Rosenblatt 
əvvəlcə artıq müzakirə olunmuş çəkili cəmini və qeyri-xətti 
aktivləşdirmə funksiyasını qavrayışın komponentləri kimi təyin etdi. 
Burada ilkin olaraq hər çıxış neyronunun tam iki mümkün dəyəri 
olan ikili perseptrondan istifadə edirik (məsələn, {0,1} və ya {-1,1}). 

Perseptronun birinci təbəqəsi giriş neyronlarından ibarətdir. 
Burada öyrədilmiş çəkilərlə əlaqələr giriş səviyyəsindən çıxış 
neyronuna keçir və bu, giriş neyronlarına yeridilmiş nümunənin 
tanınıb-tanınmaması haqqında məlumatı qaytarır. Beləliklə, tək qatlı 
qavrayış (SLP olaraq qısaldılmışdır) yalnız bir məşq səviyyəsinə 
malikdir. Tək qatlı perseptron (SLP) dəyişən çəkilərin yalnız bir qatı 
və çıxış neyronlarının bir qatı olan perseptrondur. 

NEFCON üçün müəyyən edilmiş öyrənmə alqoritmi qeyri-səlis 
çoxluqları, eləcə də Mamdani tipli FIS-i həyata keçirən qeyri-səlis 
qaydaları öyrənməyə qadirdir. Bu üsul GARIC modelinin 
genişləndirilməsi kimi görünə bilər, bu da möhkəmləndirmə 
öyrənməsindən istifadə edir, lakin əvvəllər müəyyən edilmiş qayda 
bazasına ehtiyac duyur.  

R1,…,R5 daxili qovşaqları qaydalar, ξ1, ξ2 və η qovşaqları 
giriş və çıxış qiymətləri, μr, Vr isə öncəki hadisələri və nəticələri 
təsvir edən qeyri-səlis çoxluqlardır. Neyroşəbəkələrdən fərqli olaraq, 
NEFCON-da əlaqələr real ədədlər əvəzinə qeyri-səlis çoxluqlarla 
ölçülür.  

NEFCON modeli üçün öyrənmə prosesini iki əsas mərhələyə 
bölmək olar. Düzgün çıxış məlum olmadıqda və təxmin edilən çıxış 
dəyərləri əsasında qaydalar yaradıldıqda artan qayda təhsili istifadə 
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olunur. Təlim irəlilədikcə tələb olunduqda daha çox qaydalar əlavə 
olunur. 
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Tezisdə silisium kristalı əsasında inteqrasiya olunmuş optik 

giroskopların (İOG) yaradılmasının araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 
İnteqrasiya edilmiş cihazlara əsaslanan İOG-lar kiçik inersial 
sensorlar üçün perspektivli alternativdir. Bu yazıda bir çox 
ədəbiyyatlar araşdırılmış, kristal əsaslı optik lifli giroskopların 
müqayisəli analizi aparılmışdır. 

Giroskoplar gündəlik həyatımızın bir çox sahələrində geniş 
istifadə edilir. Giroskoplar təyyarələr, gəmilər, avtomobillər, hərbi 
sənaye və hətta cib telefonlarımız kimi bir çox sahədə həyatımızın 
ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Yüksək dəqiqlikli giroskoplara misal 
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olaraq dairəvi lazer giroskoplarını (DLG) və optik lifli giroskopları 
(OLG) misal göstərə bilərik. Vacib nəqliyyat vasitəsi olan hava 
nəqliyyatında, istifadə olunan demək olar ki bütün təyyarələrdə bu 
giroskoplardan istifadə olunur. Zamanla DLG və OLG-ların yüksək 
enerji istehlakı, çəki və qabarit ölçülərinin böyük olması səbəbindən 
daha kiçik ölçülü giroskoplara ehtiyac yarandı. Lakin bu 
giroskopların indiyə qədər kiçik ölçülərdə hazırlanması mümkün 
olmamışdır. Çünki müəyyən ölçülər vardır ki, onlardan daha kiçik 
ölüçülərə düşmək olmur. Mikro elektro-mexaniki sistem (MEMS) 
giroskopları çəki və qabarit ölçülərinin kiçik olması baxımından 
olduqca bu problemin həllində ideal görsənsə də, dəqiqlik 
baxımından hələ də DLG-ı və OLG-dan geri qalır [1]. Bu problemin 
həll edilməsinin yeganə yolu bərk cisim yəni, silisium kristalları 
əsasında optik yolun formalaşdırılması yolu ilə yaradılması mümkün 
olan optik lifli giroskoplardır.  

OLG-ların iş prinsipi bir-birinə əks istiqamətdə buraxılan işıq 
şüalarının yollar fərqini ölçmək üçün istifadə olunan sanyak effektinə 
əsaslanır. İşıq şüası sanyak effektinə əsaslanan çoxdolaqlı optik 
sarğıda bir neçə min dəfə təkrarən dönə bilər. Burada optik yolun 
uzunluğu dizayından asılıdır [2,3]. Son illərdə interferometrik fiber 
optik giroskoplar da (İFOG) aerokosmik sahələr kimi müxtəlif 
cisimlərin fırlanma və bucaq istiqamətini təyin etmək üçün bir çox 
texnologiyalarda geniş istifadə olunmağa başlayıb. Daha yüksək 
dəqiqlik, performans tələb edən əksər tətbiqlərdə İFOG'lar, 
"minimum qarşılıqlı konfiqurasiya" anlayışdan istifadə etməlidir. 
Minimum qarşılıqlı konfiqurasiya işığın əks hissələrinin, foto 
detektor tərəfindən qeyd edilməsindən əvvəl fırlanma sürətinin səbəb 
olduğu fərqdən başqa, eyni optik yol uzunluğunda hərəkət etməsini 
də təmin edir. Minimum qarşılıqlı konfiqurasiya iki optik ayırıcının 
köməyi ilə təmin edilir, eyni zamanda iki optik filtr arasındakı 
qütbləşdirici və məkan filtri rolunu icra edir. Məkan filtri 
ümumiyyətlə işığı istədiyimiz məkan hissəsində və ya rejimində 
istiqamətləndirərək və digər məkan paylamalarında və ya istənməyən 
rejimlərdə fəzadan işığı ayıraraq işləyir [4].  
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Litium niobat (LiNbO3) optik çipləri, İFOG-ların həssaslığını 
artırmaq və özünəməxsus xüsusiyyətlərindən ötəri, işıq keçdiyi 
zaman qütbləşdirmək üçün, optik ayrıclardan birini və faza 
modulyatorunu yerləşdirmək üçün istifadə edilmişdir. Bununla belə, 
litium niobat məkan filtri kimi yaxşı işləmir, çünki bu cür 
altlıqlardakı dalğa aparatı nisbətən qısadır və istənilməyən işıq 
dalğaları altlıqdan keçə bilər. İstənilməyən işıq, dalğa bələdçisindəki 
işıqla birlikdə coğrafi olaraq hərəkət edə bilər və yenidən ona daxil 
ola bilər və ya giroskop çıxışında böyük səhvlərə səbəb ola bilər. 
Əlavə olaraq, litium niobatın hazırlanmasında və maddi 
xüsusiyyətlərində məhdudiyyətlər olduğundan, foto detektor və 
elektronika kimi müxtəlif digər komponentləri dalğa bələdçisi ilə 
eyni altlığda birləşdirmək ümumiyyətlə mümkün deyil [5]. Buna 
görə, tək bir altlığ üzərində birləşdirilmiş komponentlərin sayının 
artırılması ilə fiber optik giroskopların təmin edilməsi arzu edilir. 

Başqa bir araşdırmada İFOG-u kiçiltmək cəhdləri edilir ki, bu 
cəhdlər istilik dalğalanmaları, komponentlərin sürüşməsi və siqnal-
səs-küy nisbətinin tənəzzülünün səbəb olduğu ikinci və üçüncü 
dərəcəli səhvlər səbəbindən uğursuz olur. Sistemdəki daxili səhvlərin 
kalibrləmə kimi üsullardan istifadə etməklə azalda biləcəyini 
düşünürlər. Daha yaxşı komponentlər və materiallar vasitəsilə 
səhvlərin mənbələrini minimuma endirmək və bəlkə də mümkün olan 
ən yaxşı texnika-səhvlərin özünü ləğv etməsinə səbəb olan bir üsul 
hazırlamağa çalışırlar. Caltech-də hazırlanmış elektro-optik nano-
giroskop hər tərəfdən cəmi 2 mm ölçüdə olsa da, böyük bir səhv 
mənbəyini ləğv etməyə imkan verən bir texnika sayəsində əla 
performans təmin edir. Nümayiş edilmiş bu cihaz, vahidin özündən 
500 dəfə kiçik olmasına baxmayaraq, ən son texnologiyalı miniatür 
fiber optik giroskoplardan 30 dəfə kiçik olan faza dəyişmələrini aşkar 
edə bilir [6]. 

Yarımkeçirici kristal əsasında olduqca kiçik ölçülü optik lifli 
giroskop hazırlamaq üçün ilkin texnoloji yanaşmalar olsa da, hələki 
istehsal səviyyəsinə çatmış belə bir cihaz hazırlamaq mümkün 
olmamışdır. Ümumiyyətlə optik lifli giroskopların ümumi 
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xüsusiyyəti, optik yolun uzunluğu ilə sıx bağlı olduğundan, daha 
uzun bir yol dinamik fərqlərə daha yüksək dəqiqlik təmin edir. 
Silisium altlıqda lif uzunluqları və ya vakuum yolları əvəzinə dalğa 
ötürücüsündən istifadə etməklə yolun miniatürləşdirilməsi, yol ilə 
əlaqəli hər hansı dəyişikliyə qarşı həssaslığın artması ilə nəticələnir.   
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          Hal-hazırda ölkəmizdə neft siyasəti günün tələbatı olaraq  irəli 
sürülür. Bununla əlaqədar olaraq, iqtisadiyyatımızın yüksək dərəcədə 
inkişafının sürətləndirilməsi, eyni vaxtda, neftdən asılılığın 
azaldılmasının  təməlini qoyur. Belə olan halda alınan xam neftin 
düzgün və faydalı emal edilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Enerji 
səmərəliliyi nəzərə alınaraq neft fraksiyalarının  kefiyyət 
götəricilərinin yaxşılaşdırılması birbaşa neftin faydalı emalı 
nəticəsində mümkündür [1]. 
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Koksun alınması prosesində qızdırılmayan kameralarda olan 
ağır neft məhsullarından istifadə olunur. Koksdan başqa qurğuda 
həmçinin kokslaşma benzini, quru qaz, soba yanacağının komponeni 
olan yüngül qazoyl, qazan yanacağının  komponenti olan ağır qazoyl 
və stabil maye  alınır. 

Tədrici kokslaşma qurğusunun rektifıkasiya  bölməsi  bir 
axınlıdır, koks kameraları bölməsi isə  iki axınlıdır. 

Tədrici kokslaşma qurğusu aşağıdakı rejimlərdə işləyir: 
1. fasiləsiz rejim( xammalın verilməsinə görə); 
2. periodik  iş rejimi( koksun boşaldılmasına görə); 
       Qurğudakı  qovşaqlar və  texnoloji bölmələr bunlardır: 
- xammalın (qudronun)  qızdırılma qovşağı; 
- kokslaşma məhsullarının rektifikasiyası və xammalın 

kokslaşma bölməsi; 
- soyudulması məhsullarının tutulması və koksun üfürülmə  

qovşağı; 
- benzinin qələviləşdirilməsi qovşağı; 
- yüngül qazoyl fraksiyasının kokslaşma prosesində 

qələviləşdirilməsi qovşağı; 
- nasosların soyudulması qovşağı; 
- neft məhsullarının istiliklərinin və tüstü qazlarının  

utilləşdirilməsi qovşağı; 
- koksun  kəsilməsi üçün lazım olan  suyun hazırlanma 

qovşağı; 
- koks bunkerləri, xam koks anbarı, koksun nəql olunması, 

onun ayrılması  
- həmçinin saxlanılması qovşağı; 
            Neft məhsullarının kokslaşma prosesi tədrici kokslaşma 

qurğusunda həyata keçirilir. Koks kameralarında 0,6 MPa (6 kq/sm2) 
təzyiqdə və 450÷500°C temperaturda aparılan  kokslaşma prosesini  
termiki krekinq prosesi  də  demək  olar.  
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Radikal mexanizm üzrə baş verən kokslaşma prosesi ardıcıl-
paralel reaksiyaların məcmusudur.  

Texniki cəhətdən məqsədəuyğun olan   neft məhsullarının 
kokslaşması  həmdə  iqtisadi baxımdan sərfəlidir və neft emalının 
artmasına imkan yaradır.  

Koks alınma prosesində bir cox aralıq birləşmələrdən sonra  
son məhsul olan koks alınır.  

Texnoloji prosesin əsas mahiyyəti xaricdən izolə olunmuş 
koks kameralarına əvvəlcədən  495÷520°C  temperaturadək 
qızdırılmış xammalı fasiləsiz vurmaqla onun istiliyinin 
akkumulyasiya edilməsi hesabına kokslaşma prosesinin həyata 
keçirilməsidir.  Kameralara qızdırılmış yüngül qazoyl  (515÷520°C) 
vurulur ki, bu da  kokslaşmanın  prosesinin tam getməsinə səbəb 
olur. 

Aşağıdakı rejim parametrləri fəaliyyətdəki  tədrici kokslaşma 
qurğularının çoxunda  saxlanılır: 
- izafi təzyiq ( kameranın yuxarısında)   0,15 ÷0,4 MPa (1,5÷4,0 
kq/sm2); 
- təkrar xammalın temperaturu ( sobanın çıxışında)  495÷520°C; 
-resirkulyasiya əmsalı  (1,2÷1,8 ). 

Sistemdə temperaturun və  təzyiqin  və  həmçinin 
resirkulyasiya əmsalının artması benzinin, qazın, koks  çıxımının və 
yüngül qazoylun çıxımının  yüksəldilməsinə, ağır qazoylun  
çıxımının düşməsinə  səbəb olur [4].   
  Tədrici kokslaşma prosesinin minimal itkilər və səmərəlilik 
göstəriciləri saxlanılmaqla həyata keçirilməsi  beynəlxalq tələblərə 
cavab verə bilən, eyni anda yüksək dəqiqlik sinfinə və kiçik reaksiya 
müddətinə malik avtomatlaşdırma vasitələri tətbiq edilir [3]. 

Ümumilikdə,  nəzarət-ölçü cihazları birbaşa və ya dolayı 
olaraq ölçülən vahidin ölçü parametrilə müqayisəsini yerinə yetirən 
strukturlardır. Tədrici kokslaşma obyektində təzyiq, temperatur, 
səviyə və sərfin ölçülməsinin eyni zamanda, idarə edilməsinin  
təmini üçün yüksək keyfiyyətə malik beynəlxalq təcrübədə istifadə 
edilən və qiymət baxımından səmərəli olan cihazlar tətbiq 
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olunmuşdurr. Müasir cihazların istifadəsi ilə aparılan ölçmələr 
nəticəsində toplanmış məlumatlar əsasında rektifikasiya kalonunun 
çıxışının giriş kəmiyyətlərindən asılılığını əks etdirən riyazi modelin 
qurulması həyata keçirilmişdir. Növbəti mərhələdə isə Excel  
proqram təminatının tətbiqi ilə reqressiya tənliyinin əmsalları 
tapılmışdır [5].  
 Qeyd edildiyi kimi, reqressiya tənliyinin əmsallarını tapdıqdan 
sonra rektifikasiya prosesini həyata keçirən aparatın (kalonun) 
optimal fəaliyyətinin təmin edilməsi məsələsi meydana gəlir. 
Seçilmiş zamanda ən effektiv işləyən sistem optimal idarə etmə 
sistemi müəyyən edilir. müəyyənləşir. Sistemin işi  parametrlərin 
verilmiş məhdudiyyətlərin vasitəsi ilə reqlamentləşdirilməsi 
nəticəsində yaranmış vəziyyət müəyyən edilir. Bunu yerinə yetirmək  
üçün ilk olaraq, sistemin işinin iqtisadi və ya texniki göstəricilərini 
ehtiva edən optimallıq kriteriyası müəyyən olunmalıdırr. Optimallıq 
kriteriyasına, eyni zamanda, sistemin səmərəliliyinin göstəricisi də 
deyilir. Məqsəd funksiyası optimallıq meyarının özəyini təşkil edir. 
Məqsəd funksiyası qismində bizim halda reqressiya tənliyi  götürülə 
bilər. Məqsəd funksiyası  optimallıq kriteriyasını, həmçinin, onun 
qiymətinin təsiredici parametrlərdən asılılığını göstərir. Optimallıq 
məsələnin həlli məqsədi ilə Mathcad proqram təminatı paketindən 
istifadə edilmişdir. Mathcad  proqram təminatının istifadəsi 
nəticəsində rektifikasiya prosesini həyata keçirən kalonunun giriş-
çıxış və idarəedici kəımiyyətlərinin optimal qiymətləri tapılır. 
Nəticədə isə alınmış optimal qiymətlər ilə real qiymətlərlərin 
müqayisəsi aparlırlir[2]. 
 Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq, rektifikasiya 
prosesini yerinə yetirən kalonun optimal iş fəaliyyəti təmin 
edilmişdir. Qeyd edilən məsələnin həlli nəticəsində neft emalı 
prosesinin effektivliyin artırılması, keyfiyyət göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılması və prosesin gedişi nəticəsində sistemdə olan 
gecikmələrin aradan qaldırılması, eyni zamanda, itkilərin azaldıması 
məqsədilə həyata keçirilir. Neft emalı prosesində  tapılan  optimal 
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fəaliyyətin təmin olunması, həmin sahə üzrə ayrılan maliyyə 
vəsaitlərinə qənaətin təmin edilməsinə şərait yaradır. 
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Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının  tərifinə görə, 

standartlaşdırma müəyyən sahələrdə fəaliyyətləri bütün maraqlı 
tərəflərin iştirakı ilə asanlaşdırmaq, xüsusən qlobal optimal qənaət 
əldə etmək üçün qaydaların qurulması və tətbiqi kimi qəbul 
edilmişdir.  

Standartlaşdırma xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, 
komponentlər, avadanlıqlar, alətlər və hazır məhsullar üçün 
standartların hərtərəfli işlənib hazırlanması, habelə texnoloji 
tələblərin və keyfiyyətin müəyyən edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 
Standartlaşdırma məhsulların və onların komponentlərinin 
keyfiyyətini, uyğunluğunu, bir-birini əvəz edə bilməsini, habelə 



 421 

onların unifikasiyasını, tipləşdirilməsini, təhlükəsizlik standartlarını 
və ekoloji tələbləri, məhsulların, işlərin, proseslərin və xidmətlərin 
xüsusiyyətlərinin və xassələrinin vəhdətini təmin edən təsirli vasitə 
kimi qəbul edilməlidir. Standartlaşdırma ya bütövlükdə obyektə, ya 
da onun ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinə aid ola bilər. 

Standartlaşdırma sahəsi bir-biri ilə əlaqəli standartlaşdırma 
obyektləri toplusudur. Standartlaşdırma müxtəlif səviyyələrdə həyata 
keçirilir. Standartlaşdırma səviyyəsi dünyanın hansı coğrafi, iqtisadi, 
siyasi regionunun standartı qəbul etməsindən asılı olaraq fərqlənir. 
Əgər standartlaşdırmada iştirak hər hansı bir ölkənin müvafiq 
orqanları üçün açıqdırsa, deməli bu, beynəlxalq standartlaşdırmadır. 

Regional standartlaşdırma yalnız dünyanın bir coğrafi, siyasi 
və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıq 
fəaliyyətdir. Regional və beynəlxalq standartlaşdırma müvafiq 
regional və beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan ölkələrin 
mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Milli standartlaşdırma - dövlət tərəfindən tərtib edilən 
standartlaşdırmadır. Eyni zamanda, milli standartlaşdırma dövlət, 
sənaye, iqtisadiyyatın müəyyən sektoru, birliklər, istehsal firmaları, 
fabriklər, zavodlar və s. kimi müxtəlif səviyyələrdə də həyata keçirilə 
bilər. 

Standartlaşdırmanın məqsədi müəyyən edilmiş müddəaların, 
tələblərin, normaların geniş və təkrar istifadəsi yolu ilə müəyyən bir 
sahədə optimal sifariş dərəcəsinə nail olmaq, real həyatda, 
planlaşdırılmış və ya potensial vəzifələri həll etməkdən ibarətdir. 
Standartlaşdırmanın məqsədləri uyğunluğun təmin edilməsi ilə bağlı 
ümumi və səciyyəvi məqsədlərə bölünə bilər. Ümumi məqsədlər ilk 
növbədə konsepsiyanın məzmunundan yaranır.  Ümumi məqsədlərin 
dəqiqləşdirilməsi standartların məcburi olan tələblərinin yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqələndirilir. Bunlara məhsulların, işlərin və 
xidmətlərin ətraf mühit, həyat, sağlamlıq və əmlak üçün 
təhlükəsizliyi; texniki və məlumat uyğunluğu, eləcə də məhsulun 
dəyişdirilməsi və s. kimi normaların, tələblərin, qaydaların 
hazırlanması daxildir. 
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Tezis işində Sistem modelinin səmərəliyi, informasiya axtarış 

sistemindəki fəaliyyəti, sistem modelinin sxeminin təsviri qeyd 
edilmişdir. 

Sistemlər nəzəriyyəsinin, kibernetikanın, sistem yanaşmasının, 
bütün sistemologiyanın mərkəzi konsepsiyasını məhz “sistem” 
anlayışı təşkil edir. Elə buna görə də, bir çox müəlliflər bu 
konsepsiyanı təhlil etmiş, sistemin tərifini müxtəlif formalaşma 
dərəcəsinə qədər inkişaf etdirmişlər. 
           Sistem modellerinin bir çox növü vardır. Lakin elə modellər 
də vardır ki, bu modellərin köməyi ilə həll edilə bilməyən problemlər 
mövcuddur. Məsələn, velosiped almaq üçün onun ayrı-ayrı 
detallarına malik olmaq kifayət deyil. Bu səbəbdən də, bütün detalları 
bir — biri ilə düzgün birləşdirmək, elementlər arasında müəyyən 
əlaqələr yaratmaq lazımdır [4]. 
            Sistemin modelləşdirilməsi mərhələlərinə bunlar aid edilir: 
sistemin konseptual modelinin qurulması və formalaşdırılması; 
sistem modelinin alqoritmləşdirilməsi və onun maşınla həyata 
keçirilməsi; sistemin modelləşdirilməsinin nəticələrinin əldə edilməsi 
və interpretasiyası. 
            Modelləşdirilmiş sistemin səmərəliliyini müəyyən etmək 
üçün növbə uzunluğunu, kompüterin yüklənmə faktorlarını və 
xidmətin uğursuzluq ehtimalını müəyyən etmək lazımdır [3].  
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            Problem GPSS modelləşdirmə dilindən istifadə etməklə həll 
edilir. IBM/PC tipli fərdi kompüterlərdə (PC) GPSS dili GPSS/PC 
proqram paketi çərçivəsində həyata keçirilir. Simulyasiya modelinin 
işə salınması prosesində altı interaktiv qrafik pəncərədə (maşın 
animasiyası, birkanallı və çoxkanallı cihazların işləməsi, blokların 
işi, cədvəllərin və matrislərin göstərilməsi) ona davamlı olaraq 
nəzarət etmək mümkündür. Sistem bloklar, qurğular, növbələr, 
cədvəllər, istifadəçi siyahıları üçün geniş parametrləri ehtiva edən 
simulyasiya nəticələri haqqında hesabat yaradır. GPSS-in bu 
xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilən problemi effektiv şəkildə həll 
etməyə imkan verir [1]. 
            İnformasiya-axtarış biblioqrafik sistemi iki kompüter əsasında 
qurulmuşdur və informasiyanın daxil edilməsi və çıxarılması üçün 
bir terminala malikdir. Birinci kompüter elmi-texniki məsələlərə dair 
ədəbiyyatın axtarışını təmin edir (ona müraciət etmə ehtimalı - 0,7), 
ikincisi isə tibbi məsələlər üzrə (ona müraciət etmə ehtimalı - 0,3). 
İstifadəçilər hər 5 ± 2 dəqiqədən bir sistemin xidmətlərinə daxil 
olurlar. Əgər terminalda 10 istifadəçi növbə gözləyirsə, o zaman yeni 
gələnlərə rədd cavabı verilir. Birinci kompüterdə məlumat axtarışı 
çap da daxil olmaqla 6 ± 4 dəqiqə, ikincidə isə 3 ± 2 dəqiqə davam 
edir [2]. 
             8 saat ərzində sistemin işləmə prosesini simulyasiya edilir. 
Terminalda növbənin orta uzunluğunu, uğursuzluq ehtimalını və 
kompüterin yüklənmə faktorlarını müəyyən edilir. 
Şəkil 1- Modelin blok diaqramı 

 

İstifadəçilər 

Terminal 

İlkin 
komputer 

İkinci 
komputer 

Nəticələr 
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Yuxarıda təsvir edilən struktur diaqramında (Şəkil 1) 
modelləşdirilmiş sistemin aşağıdakı elementləri göstərilir: 

- istifadəçilər; 
- informasiyanın daxil edilməsi və çıxarılması üçün istifadə 

olunan terminal; 
- elmi-texniki məsələlərə dair ədəbiyyat axtarışını təmin edən 

ilkin kompüter; 
- tibbi məsələlərə dair ədəbiyyat axtarışını təmin edən ikinci 

kompüter. 
İstifadəçilər hər 5 ± 2 dəqiqədən bir sistemin xidmətlərinə daxil 

olurlar. Terminalın növbəsi 10 nəfəri keçərsə, gələn istifadəçi rədd 
edilir. İstifadəçiyə elmi və texniki məsələlər haqqında məlumat 
lazımdırsa (bu ehtimal 0,7 ilə baş verə bilər), onda bu proqram ilk 
kompüter tərəfindən 6 ± 4 dəqiqə ərzində işlənir. Tibbi səbəblərə 
görə, ikincisi 3 ± 2 dəqiqə ərzində nəticələr çap olunur. 

Tezis işində sistemin modeli anlayışı ilə qısa şəkildə tanış 
olmuş, sistem modelinin fəaliyyəti, onun işləmə mexanizmi və təsviri 
barəsində araşdırılıb qeyd edilmişdir [2]. 
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Tezisdə informasiya təhlükəsizliyi sistemlərində Java 
proqramlaşdırma dilinin freymvörkü olan Spring Security haqqında 
məlumat verilmişdir. 

İdarəetmədə informasiya təhlükəsizliyinin qorunması 
həmçinin bu idarəetmənin daxili proqram təminatından da asılıdır. 
Yəni, istifadə olunan proqram təminatları ən son təhlükəsizlik 
standartlarına uyğun kodlaşdırılmalıdır. Proqram təminatları bir çox 
fərqli proqramlaşdırma dillərində yazıla bilər. Hal-hazırda  ən çox 
istifadə olunan proqramlaşdırma dillərindən biri də Java-dır. Bunun 
səbəbi isə bu proqramlaşdırma dilinin durmadan inkişaf etməsidir. 
Həmçinin Java proqramlaşdırma dilinin Spring Boot adlı freymvörkü 
(framework) istifadəçilərin işini çox yüngülləşdirir. Bu freymvörk 
özündə Spring Security-ni birləşdirir. Spring Security iki əsas sahədə 
fəaliyyət göstərir. Bunlar autentifikasiya və avtorizasiyadır. 
Autentifikasiya - müəyyən məhdudiyyət qoyulmuş mənbələrə daxil 
olmaq istəyən istifadəçinin həqitətən icazə verilən istifadəçi 
olduğunu yoxlayır. Bu proses əsasən istifadəçi adı və şifrəsi ilə gedir. 
İstifadəçi adı və şifrəsi verilənlər bazasında şifrələnmiş şəkildə 
saxlanılır. Avtorizasiya - bu proses istifadəçinin yalnızca ona verilən 
icazələrdən istifadə etdiyini yoxlayır. Yəni, əgər istifadəçi oxucu 
rolundadırsa, bu zaman onun verilənləri dəyişdirmək hüququ 
məhdudlaşdırılır (şəkil 1). 

 
Şəkil 1. Vəzifə-icazə cədvəli. 

 
Təşkilatın şəbəkəsində təhlükəsizliyi artırmaq üçün istifadə 

olunan başqa bir üsul da təhlükəsizlik divarıdir. Təhlükəsizlik divarı 
istər texniki istərsə də proqram təminati kimi mövcud ola bilər. 
Təhlükəsizlik divarı şəbəkəyə qoşulmuş və şəbəkə vasitəsi ilə gələn 
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paketləri filterləyən bir təminatdır. Firewall, idarəetmə və ya 
təşkilatın bütün kompyuter və serverlərini təşkilatın şəbəkəsindən 
kənarda, təhlükəli paketləri və ya hücumları dayandıraraq qoruyur. 
İdarəetmə eyni zamanda iki və ya daha çox Firewall istifadə edə 
bilər. Bu isə olası bir kiberhücumda bir Firewall-un sıradan 
çıxarılması ilə bütün idaretmə verilənlərinin ortaya cıxması 
ehtimalını sıfıra endirir. 
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Şəkillərin klassifikasiya məsələsini həll etmək üçün iki fərqli 
arxitektura (PyTorch və TensorFlov) istifadə olunur. PyTorch əsasən 
Facebook AI Research lab (FAIR) tərəfindən dəstəklənən açıq 
qaynaq kodlu maşın öyrənilməsi kitabxanadır. TensorFlow isə 
Google Brain komandası tərəfindən dəstəklənən Google daxili 
olmasına baxmayaraq, hal-hazırda hər kəs tərəfindən istifadə oluna 
bilər. TensorFlov aexitekturasını sadə idarə etmək üçün Keras 
freymvörkündən istifadə olunur. 

Bu təcrübə üçün “MNIST” verilənlər bazasından istifadə 
edəcəyik. Bu 70.000 əlyazma rəqəmdən ibarət çox böyük bir 
verilənlər bazasıdır. Test seti 10.000 nümunədən ibarət olduğu halda, 
təlim seti 60.000 nümunə tutur. Bu verilənlər bazası artıq bir çox 
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freymvörklərə inteqrasiya olunub və kifayət qədər 
genişləndirilmişdir.  

Məlumatların yüklənmə prosesi aşağıdakı kimidir: 

Əvvəl 
dediyim kimi, bu verilənlər bazası Keras freymvörkünə daxildir. İndi 
yüklənən 6000 şəkil 28x28 formasında 3 ölçülü tensor yaradır. Biz 
"convolutional" şəbəkə istifadə edə bilərik, amma bu üsul daha çox 
vaxtımızı ala bilər. Bunun əvəzinə biz bu tensoru 60.000 28x28 
ikiölçülü tensora çevirə bilərik. Həmçinin məlumat 256 bit-lik 
məlumat formasında gəlir deyə biz bu məlumatı normalizasiya 
etməliyik. Normalizasiyanı sadə yolla, 255-ə bölməklə əldə edə 
bilərik (0-255 arası olduğundan). 

 
Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, biz neyron şəbəkəsindən istifadə 
edirik. Bu təcrübə üçün biz müxtəlif aktiv etmə funksiyalarını, 
optimallaşdırıcılarını və təbəqə birləşmələrini test edirik. Birinci 3 
fərqli neyron şəbəkəsi 3 təbəqəli neyron şəbəkisindən aşağıdakı 
kombinasiyalara uyğun istifadə edir: 

 
PyTorch Arxitekturası 

İndi PyTorch üçün də eyni addımları yerinə yetiririk. 
Birincisi, məlumatları daxil edirik (PyTorch freymvörkünə də 
inteqrasiya olunub). PyTorch bir az fərqli olduğundan, əvvəlcə 
istədiyimiz məlumat növünü təyin etmək üçün bir transformator 
yaratmalıyıq və sonra təlim yükləyicisi və sınaq yükləyicisi almalıyıq 
(train = False/True).  
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PyTorch-un məlumat daxil edən proqramı, etiketlər və məlumatlar 
arasında fərq qoymağımıza imkan verir: 

 
Şəkillər təlim yükləyicisindən istifadə olunaraq iterasiyalarla 

yüklənir. “View” istifadə edərək, tensorları ikiölçülü tensora 
çeviririk. 

Ən yaxşı model 0.10 təlim mərhələsində çarpaz entropiya 
səhvini aldı (Keras istifadə edərək əldə edilən sadəcə isə 0.0479), 
buna görə də Keras PyTorch-u üstələmiş kimi görünür. Ümumilikdə, 
dəqiqlik hesabatlarını yoxladıqda  PyTorch-un həm təlimlərdə, həm 
də test dəstlərində 100% dəqiqliyə sahib olduğunu görürük, Keras-da 
eyni təkrarlarlanma sayı və partiya ölçüləri ilə 98-97.5% əldə edirik. 
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Müəssisə və təşkilatlarda əmək haqqının verilməsindən başqa 
məqsədyönlü şəkildə personalı motivasiya etmək lazımdır. Ancaq bir 
çox şirkətlər qüvvədə olan və  effektiv motivasiya sistemin 
hazırlanmasında və tətbiq edilməsində real çətinliklərlə qarşılaşırlar. 

Bu çətinliklər nədən ibarətdir? Ən rast gələn çətinlikləri 
müzakirə edək. 

Personalın motivasiya mənasını kifayət qədər anlamaması iş 
yerinin mövcudluğunu motivasiyaedici olaraq qəbul edilməsi ilə 
bağlıdır. Bununla belə, eyni vəzifəyə və əmək haqqına malik olaraq, 
bir şirkətdə işçi tam fədakarlıqla çalışa bilər və digərində isə – necə 
gəldi. Buna görə də iş və əmək haqqının mövcudluğu ilə yanaşı, 
işçilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün xüsusi olaraq 
stimullaşdırmağa yönəldilmiş xüsusi və ayrıca tədbirlər sistemini 
təşkil etmək lazımdır. 

Personalın “cəzalandırıcı” motivasiya sisteminin üstünlüyünü 
bir çox ölkələrin müəssisə və təşkilatlarında müşahidə etmək olar. 
Ehtimal olunur ki, bu kulturoloji (mədəni-tərbiyəvi) yanaşma 
metodudur: səhvlərə görə daha çox danlamaq və müvəffəqiyyətlərə 
görə çox az tərifləmək (və ya heç tərifləməmək). Əsasən uşaqları 
ailədə belə tərbiyə edirlər, məktəblərdə və universitetlərdə isə onları 
belə öyrədirlər. 

Əgər motivasiya sistemi şirkətin rəhbəri (təsisçisi) tərəfindən 
yaradılırsa, “yağlı kökə” ilə “qamçı” üstünlük təşkil edir, göründüyü 
kimi, rəhbərin şəxsi təcrübəsini və işin tərbiyəvi əhəmiyyətini daxili 
dərk etməsini əks etdirə bilər. 

Əlbəttə ki, səhvlərə və iş qrafiki pozuntularına görə intizam 
tələbləri və sanksiyalar lazımdır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, 
işçilər arasında gərginlik və qorxu yaradan mühiti yaratmamaq üçün 
“cəzalandırıcı” tədbirlərin tək motivasiya amilləri olmamalıdır. 

Qorxu effektiv fəaliyyətə əməkdaşları stimullaşdıra bilərmi? 
Bu suala müxtəlif cavablar vermək olar. Qorxu qısa müddət ərzində 
stimul verə bilər, amma sonra darıxdırır və işçilər bu vəziyyətdən 
yaxa qurtarmaq üçün bəhanə axtarmağa başlayırlar və ya yalan 
danışırlar. Məsələn, onlar müntəzəm işə gecikmələrinə görə və yə 
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təcili tapşırıqların yerinə yetirilməməsinə görə asanlıqla bəhanələr 
tapırlar. Qorxu ilə idarəetmə müəssisə personalında yaradıcılıq 
cəhdinin, məsələlərin qeyri-standart yeni həll yolları ilə idarə 
edilməsinin qarşısını alacaq və personalın məhsuldarlığına mənfi 
təsir edəcəkdir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. T.Quliyev, İnsan resurslarının idarəedilməsi, “Nağıl evi”, 2013, 828 səh; 
2. ISO 31000:2018 “Risklərin idarəedilməsi” beynəlxalq standartı; 
3. ISO 30405:2016 “İnsan resurslarının idarəedilməsi” beynəlxalq standartı. 

 
ELEKTRON ARXİV VƏ SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ 

SİSTEMLƏRİNDƏ İNSAN FAKTORU 
 

Magistrant:  Elmi rəhbər: 
Şahbazlı Arzu Babək 
II kurs.qrup A6220 

dos.Əsgərova B.H. 

 
Xülasə (Abstract): Kompüter texnologiyasının bu gün 

çatdığı nöqtə, keçmişlə müqayisədə xeyli fərqlənir. Belə ki, əvvəllər 
çox yavaş olan məlumat paylaşımı indi son dərəcə sürətli, dəqiq və 
təhlükəsizdir. Bundan əlavə, məlumatların təhlükəsiz saxlanması bu 
texnologiyanın təmin etdiyi bir fürsətdir. Bu çərçivədə, məlumatların 
yaradılması, paylaşılması və saxlanması kompüter əsaslı sistemlər 
vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir. İnformasiya texnologiyalarının 
inkişafı, kağız sənədlərdən başqa idarə edilməli olan yeni sənəd 
növlərini ortaya qoydu. Bu inkişaf öz növbəsində, sənəd 
dövriyyəsinin elektron mühitdə həyata keçirilməsinə imkan verən 
yeni elektron sistemlərin inkişafına da səbəb oldu.  

Açar sözlər (Keywords): Arxiv, elektron sənəd dövriyyəsi, 
elektron arxiv, elektron sənəd dövriyyəsi sistemi. 

Təşkilat və qurumlar da elektron sənəd dövriyyəsi və elektron 
arxiv sistemlərinin effektivliyi iki əsas elementdən asılıdır. Birincisi, 
effektiv institusional quruluşlar,ikincisi isə səlahiyyət və 
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məsuliyyətdir. Elektron sənəd dövriyyəsi və elektron arxiv sistemləri, 
bu elementləri açıq şəkildə nümayiş etdirmədən hər hansı bir 
müəssisədə təsirli şəkildə idarə edilə bilməz. Bu baxımdan, ən yaxşı 
və keyfiyyətli proqrama sahib olmaq kifayət deyil. Texnologiyanın 
gəldiyi bu nöqtədə, məsələyə yalnız informatika və mühəndislik 
sahəsi ilə baxmamaq lazımdır. Bəlkə də informatika sahəsindən daha 
təsirli olan, bəşəriyyət tarixinə rəhbərlik edəcək fenomen, yenilikçi 
informasiya sistemlərindən istifadə edərək məlumatı idarə etmək 
daha məqsədəuyğun olan olar. Bu çərçivədə, elektron sənəd 
dövriyyəsi və elektron arxiv sistemlərində lazım olan məhsul və 
proqramların standartlara uyğunluğunu təsdiq etmək kifayət deyil. 
Təşkilatların məlumat sistemi proseslərini idarəetmə qabiliyyəti, 
elektron mühitdə iş və əməliyyat proseslərini icraetmə qabiliyyəti və 
müvəffəqiyyəti, elektron sənəd dövriyyəsi və elektron arxiv 
sistemlərindən istifadə qabiliyyətinin ölçülməsi və təsdiqlənməsi 
lazımdır.   

Aydındır ki, elektron sənəd dövriyyəsi və elektron arxiv 
sahəsində təlimlərə ehtiyac var ki, bu sahənin tələb etdiyi fərqli 
formasiyalara malik olan insanlar birlikdə işləyib ortaq bir 
platformada görüşsünlər. 10, 20, 50, 100 il sonra qurumlar özlərini 
harada görmək istəyirlər? Gələcəkdə qurumlar yol xəritələrini buna 
uyğun olaraq çəkəcək və elektron sənəd dövriyyəsi və arxiv 
sistemlərini buna uyğun olaraq formalaşdıracaqlar.  Elektron sənəd 
dövriyyəsi  və elektron arxiv sistemlərinin təsirli və davamlı 
platformalarda idarə edilməsi, qurumlarımızın, cəmiyyətimizin və 
dövlətimizin gələcəyidir. Hal-hazırda elektron sənəd dövriyyəsi və 
elektron arxivlər, informasiya sistemləri və informasiya idarəçiliyinin 
ən əhəmiyyətli və ən böyük sahəsini formalaşdırmağa və informasiya 
sistemləri sahəsində aparıcı rol oynamağa başlamışdır. Elektron 
sənəd dövriyyəsi və elektron arxiv, elektron imzaların istifadəsini 
sürətlə genişləndirmiş və etibarlı sənəd məlumatlarının hazırlanması 
və paylaşılmasının ən yaxşı nümunələrini göstərmişdir.  

Dövlət və özəl sektorlardakı institusional, inzibati 
dinamikadan və texnoloji inkişaflardan asılı olaraq, qurum və 
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təşkilatlarda elektron sənəd dövriyyəsi və arxiv sistemləri tətbiq 
olunur, hətta tələb olunur. Elektron sənəd dövriyyəsi və arxiv 
sistemlərinin tətbiqi ilə təşkilatlarda ixtisaslı kadrların varlığını 
gündən-günə artırır. Odur ki, elektron sənəd dövriyyəsi (ESDS) və 
arxiv sistemlərinin tətbiqinə keçən təşkilatlarda siyasət, strategiya, 
prosedur və fəaliyyət planlarının düzgün və tam hazırlanması,  
müvafiq mövzuda təhsil almış insan gücünə bağlıdır.  
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Metrologiya və metroloji təminat ölçmələrin vəhdətini və 

tələb edilən dəqiqliyini təmin etmək üçün lazım olan elmi, texniki, 
tənzimləyici və metodoloji əsaslar sahəsidir. Bu ixtisasın elmi və 
texniki problemlərinin yeniliyi və əhəmiyyəti yeni metodların və 
ölçmə vasitələrinin təkmilləşdirilməsi, ölçmələrin vəhdətinin və tələb 
olunan dəqiqliyinin təmin edilməsidir. 
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Metrologiya və metroloji təminat sahəsinin yetəri qədər 
perspektivləri olsa da hal-hazırda müəyyən problemləri də ortaya 
çıxmaqdadır. Bu problemlərdən biri də bu sahəyə marağın zəif 
olmasıdır. Bunun səbəblərindən biri isə dövlət proqramlarının, 
tədbirlərinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edən 
mütəxəssislər tərəfindən kifayət qədər qiymətləndirilməməsidir. 
Ümumiyyətlə qəbul edilmiş metroloji xüsusiyyətlərin qurulması, 
təsdiqlənməsi, metroloji prosedurların yerinə yetirilməsi və 
nəticələrinin təqdim edilməsi, ölçmə vasitələrinin seçilməsi ilə bağlı 
qərarların qəbul edilməsi məsələləri əksər hallarda lazımi əhatə 
dairəsini əldə etmir. Üstəlik, texnoloji inkişaf proseslərinin daha da 
sürətləndiyi və iqtisadiyyatın sahə quruluşunda böyük dəyişikliklərin 
mövcud olduğu bir şəraitdə, əldə edilən biliklərin əldə edildikdən 
qısa müddət sonra aktuallığını itirməsi faktı da göz ardı edilə bilməz. 

Metrologiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan 
xüsusi problemlər formalaşdırılır və daha da əhəmiyyətlisi, əsas 
xarici amildən, bu fəaliyyətə olan tələbatdan asılı olaraq müxtəlif 
yollarla həll olunur. Tələbat yoxdursa, bütün spesifik problemlər 
subyektiv olaraq ümumi bir problemə çevrilir. Tələb olduqda isə 
xüsusi problemlər ön plana çıxır.  

Növbəti problem, bazarın təklif etdiyi məhdud çeşiddir. 
Təcrübə göstərir ki, beynəlxalq istehsalçılar müasir bir müəssisənin 
ehtiyaclarının yalnız bir hissəsini təmin edə bilirlər, çünki bütün 
dünyada alət istehsalı, ilk növbədə daxili amillərin təsiri altında 
inkişaf edir.  

Metroloji fəaliyyətlərin digər problemlərindən olan kadr 
problemi əhəmiyyətli və əsas problemlərdən biridir. Müəssisə kadr 
problemini həll etmək üçün lazım olan maliyyə mənbələrini ayıra 
bilmədiyi halda mövcud kadrların təlim və kursların köməyilə 
təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyət vermir. 

Yuxarıda göstərilən problemlərin hamısının bir-birinə bağlı 
olduğunu və hər birinin ya bir səbəb, ya da digərinin nəticəsi olaraq 
qəbul edilə biləcəyini görmək asandır. Buna görə problemləri ayrı-
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ayrılıqda həll etmək əvəzinə sistemli formada beynəlxalq təcrübələrə 
əsaslanaraq həll etmək daha əlverişli haldır. 
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Ever since the first concepts of Neural Networks were given by 

Warren McCulloch and Walter Pitts in 1943, they had tremendous 
improve ever since. Their main idea was based on implementing the 
way human brain worked. Their first design was based on simple 
AND and OR gates only being capable of doing simple operations. 
However, currently they are trained with huge amounts of data. Their 
structure can vary depending on their purpose main ones being the 
multilayered perceptron, convolutional neural networks and recurrent 
neural networks [1]. In the past it was not easy to train these 
networks due to them requiring large amounts of training data and 
units capable of making calculations thus this was only available in 
laboratories Starting from 90s GPUs(Graphic Processing Units) had 
rise in computational power and were used to train Neural Networks. 
However, the rise of the internet and programming languages such as 
Python made it more accessible to build and train Neural networks. 
First it was the addition of SciPy and scikit-learn libraries and later 
libraries and starting from 2015 Keras, TensorFlow by Google and 
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PyTorch by Facebook which made user friendly to create and train 
Neural Networks [2].      
        Healthcare and medicine are fields having huge amount of data. 
Thus, these systems can be trained to recognize the pattern in 
diseases which can give a fast result of a diagnosis. Of course, a 
question can rise whether or not if it is ethical or more precise. The 
general answer would be in order for it to work neatly a professional 
doctor is still needed albeit, it might help them by reducing the time 
needed for diagnoses [3]. It can be helpful with cases of the COVID-
19 which need immediate detection by replacing the expensive and 
time-consuming PCR tests by using only simple X-rays. Then these 
images can be used as input data in a pre-trained network with 
different kinds of lung diseases such as pneumonia, tuberculosis and 
others [4]. Then all this can be sent to a mobile app allowing people 
to get fast results of the tests. 
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Rəqəmsal televiziya – DVB-T dilimizə Yerüstü (Terrestrial) 
Rəqəmli (Digital) Video (Video) Yayım (Broadcasting) kimi tərcümə 
olunur. DVB-S (Rəqəmsal Video Yayımı – Peyk) ETSI (EN 300 
421) tərəfindən təqdim olunur və peyk vasitəsilə rəqəmsal televiziya 
ötürülməsi və yayımı üçün istifadə olunur [1]. 

 
Şəkil 1. Peyk qəbuledicisinin əsas blok-sxemi 

Şəkil 1-də peyk qəbuledicisinin əsas sistem diaqramını 
göstərilmişdir. Çanaq antenası peykdən siqnalı qəbul edir, siqnal 
şəklində qəbul edilən informasiya cədvəl 1-də verilmişdir[6].  
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Peykdən ötürülmüş siqnal təxminən 36000 kilometr məsafə 

qət edir və sonda çanaq antenası tərəfindən qəbul edilir [5]. Çanaq 
antenası öz növbəsində siqnalı çevirən qurğuya birləşdirilmişdir. 
Həmin bu qurğu siqnalı iki bloka göndərir. Bloklardan biri rəqəmsal 
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peyk qəbuledicisidir ki, siqnalla gələn video axınlarını qəbul edir, 
sonra video və audio siqnala çevrilərək televizorda əks olunur[7]. 

 
 

Şəkil 2. Qəbuledici qurğunun konseptual sxemi 
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Xülasə: Bu tezis araşdırması çərçivəsində şifrələmə haqqında 
əsas məlumatlar verildi və təhlükəsizlikdə kriptoqrafiyanın rolu və  
təsiri ilə əlaqədar amillərdən bəhs edildi; yarana biləcək problemlər 
və təhlükəsizlik zəiflikləri çərçivəsində müxtəlif şifrələmə 
metodlarının müqayisəsi aparıldı.  

Açar sözlər:  kirptoqrafiya, şifrə, deşifr, simmetrik şifrələmə, 
asimmetrik şifrələmə, açıq açar, şəxsi açar 

Əsas mətn: Şifrələmə üsulları əsrlər boyu davam edən 
inkişaflar fonunda böyük dəyişim göstərmişdir. Bu gün müasir 
şifrələmə üsulları istifadə olunan açarlara əsaslanaraq simmetrik 
şifrələmə və asimmetrik şifrələmə kimi iki əsas başlıq altında 
araşdırıla bilər. 

Simmetrik şifrələmə; şifrələmə və şifrəni açma 
əməliyyatlarının tək açar ilə həyata keçirildiyi tətbiqlərdir. Simmetrik 
şifrələmədə istifadə olunan açar şifrələnən və deşifr edilən tərəflər 
tərəfindən gizli saxlanılmalıdır. Bu səbəbdən simmetrik şifrələmə 
gizli açar şifrələməsi də adlanır. (Bax Şəkil 1.1) 

 

               Şəkil 1.1 
Simmetrik şifrələmə sistemləri sürətli işləməsi və alqoritmlərin 

aparatla asan tətbiqi kimi üstünlüklərə malikdir. Lakin; açar 
idarəçiliyində çətinliklər, gizli açarı paylaşma öhdəliyi, naməlum 
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şəxslərlə məlumat mübadiləsində yarana biləcək çətinliklər, bütövlük 
və autentifikasiyanın tam tətbiq olunmaması kimi çatışmazlıqlar 
mövcuddur. [1, 2] 

Simmetrik şifrələmə alqoritmlərinə DES (Digital Encryption 
Standard), AES (Advanced Encryption Standard), RC5 (Rivest 
Cipher 5 - Rivest Cipher 5), IDEA (International Data Encryption 
Algorithm) Blowfish və CAST  misal verilə bilər. 

Asimmetrik Şifrələmə 

Şəkil 1.2 
Asimmetrik şifrələmə 1970 -ci illərdə Whitfield Diffie və 

Martin Hellman [4] tərəfindən tətbiq edilmişdir. Bu metodda biri 
açıq, digəri şəxsi olan iki riyazi əlaqəli, lakin fərqli açarlardan (açar 
cütləri) istifadə olunur. Şifrələmə açıq açarla, şifrəni açma isə şəxsi 
açarla aparılır. Bu baxımdan, asimmetrik şifrələməyə açıq açar 
şifrələməsi də deyilir [3,4]. 

Asimmetrik şifrələmə sistemlərində şəxsi açar gizli saxlanılır, 
açıq açar hər kəslə paylaşıla bilər. Məsələn, Əli adlı bir adama gizli 
mesaj göndərmək istəyən insanlar Əlinin açıq açarı ilə mesajı 
şifrələyir və göndərirlər. Bu şifrəli mesaj yalnız açıq açara uyğun 
gələn şəxsi açara sahib şəxs tərəfindən, məsələn Əli tərəfindən deşifr 
edilib oxuna bilər. (Bax Şəkil 1.2)            
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Anesteziya və tənəffüs cihazları tənəffüs alma anesteziyası və 
süni tənəffüsün təşkiledilməsini təmin edir. Tezisin əsas məqsədi 
pademiya dövründə müxtəlif etioloji kəskin tənəffüs çatışmazlığının 
müalicəsi, xərclərin azaldılması olan xarici mühitlə xəstə arasında 
nəfəs qazının hərəkət etməsidir. Yetkin bir xəstə üçün ən çox VT = 
0,65 ... 0,8 l (10 ... 12 ml / kq bədən çəkisi) və boydan, çəkidən,yaş, 
cins və xəstənin vəziyyətindən asılıdır. Dəqiqə ventilyasiya (V,& l / 
dəq) - qaz həcmi keçdidir, 1 dəqiqə ərzində xəstənin ağciyərlərindən 
keçir. Havalandırmanın intensivliyini əks etdirdiyi üçün ən vacib 
olan bu göstəricidir. Normal ağciyərləri olan bir yetkin üçün, 
mexaniki ventilyasiya şərtləri tənəffüs alma və ekshalasiya üçün 
təxminən 0,2 saniyədir və bir qədər fərqlidir. Bir çox müalicə zamanı 
patoloji vəziyyətdən, ağciyərin müxtəlif hissələrindən çox vaxt fərqli 
xüsusiyyətlərə malikdir. Buna görə cihazlarda müəyyən texniki 
vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Bu şəraitdə vahid ventilyasiya 
təmin etmək üçün həllər ağciyərin bütün sahələrində ventilyasiya 
vahidliyinin daha dəqiq ifadəsi ventilyasiya / qan axını ölçməkdir. 
Tənəffüs zamanı özbaşına nəfəs alarkən ağciyərlərin elastik 
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müqavimətini aşaraq tənəffüs əzələlərinin sinə həcmini artırır və 
lazımi təzyiq fərqini yaradır. Mexanik ventilyasiya, hava hərəkəti ilə 
(qaz qarışığı) xarici mühitlə ağciyərlər arasında aparılır. Funksional 
əyriləri nəzərə alsaq bir müddət ərzində tənəffüs dövrü qaz sürəti, 
ağciyər həcmi, ağciyərlərdə və tənəffüs yollarının girişində təzyiq 
dəyişir.Tənəffüs alan zamanı qaz vurma sürətinin formasının təsnifatı 
1. şəkildə göstərilmişdir.                           

                                  
1. Tənəffüs zamanı qaz vurma sürətinin formasının təsnifatı 
 1. Sabit – daxil olma sürəti nəfəs alma müddəti sabitdir, 

cihazın parametrləri ilə müəyyən edilir.2. Sinusoidal - maksimum 
daxil olma sürətində artım və azalma aralığı.3. Azalan (rampa 
şəklində) - tənəffüs almanın əvvəlində inflyasiya dərəcəsi 
maksimumdur və sonra tədricən azalır.4. Artan – tənəffüs vermə 
sürəti tədricən artır və maksimuma çatır. Bədənə şübhəsiz faydalı 
təsiri ilə birlikdə kortəbii tənəffüs pozulduqda və ya əlil olduqda 
mexaniki ventilyasiya bəzi orqanların işinə mənfi təsir göstərə bilər. 
Mexanik ventilyasiya ilə, qaz qarışığının ağciyərə vurulması zamanı 
ağciyərdaxili təzyiq 15 ... 20 Pa-a qalxır. Bu, qan axınının azalmasına 
səbəb olur. İçəridən şişmiş alveollar ağciyər kapilyarlarını sıxır 
ağciyər arteriyası və ağciyər damar müqavimətini artırır, sağ 
mədəcikdən ağciyərlərə qan axını pisləşdirir (təzyiq də yüksəlir). 
Nəticədə ürək çıxışı və qan təzyiqi azalır. Ağciyər ventilyasiyası 
prosesində alveolyar havanın qaz tərkibi davamlı olaraq yenilənir. 
Ağciyər ventilyasiya dəyəri nəfəs alma dərinliyi və ya həcmi və 
tezliyi ilə müəyyən edilir. Nəfəs alma hərəkətləri zamanı bir insanın 
ağciyərləri həcmi olan tənəffüslü hava ilə doldurulur. Ağciyər 
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ventilyasiyasının kəmiyyət təsviri üçün ümumi ağciyər tutumu bir 
neçə komponentə və ya həcmə bölünür.Ağciyər həcmi statik və 
dinamikə bölünür.Statik ağciyər həcmi sürətini məhdudlaşdırmadan 
tamamlanmış tənəffüs hərəkətləri ilə ölçülür. Dinamik ağciyər 
həcmləri, tənəffüs hərəkətləri zamanı, həyata keçirilmə müddəti ilə 
ölçülür.  Ağciyərlərdə və tənəffüs yollarında hava miqdarı bu 
göstəricilərdən asılıdır: 1) insanın və tənəffüs sisteminin 
antropometrik fərdi xüsusiyyətləri; 2)ağciyər toxuması; 3) alveolların 
səthi gərginliyi; 4) tənəffüs əzələlərinin inkişaf etdirdiyi güc.
 Tənəffüs həcmi (TH) - tənəffüs edilən hava 
miqdarı.Yetkinlərdə daxil olunan hava həcmi təxminən 500 ml –dir 
və altı sakit nəfəs alma hərəkəti ölçüldükdən sonra ortalama olaraq 
hesablanır. İnspirator ehtiyat həcmi (ROVD) - sakit bir nəfəsdən 
sonra nəfəs ala biləcəyi maksimum hava həcmidir. ROVD -nin 
ölçüsü 1,5 ... 1,8 litrdir. VC - ağciyərlərin həyati qabiliyyəti, DO – 
daxil və xaric olunan həcm, ROVD - ehtiyat daxil olunan hava 
həcmi, Rovyd - ehtiyat xaric olunan hava həcmi, OOL - ağciyərdə 
qalıq hava həcmi, ∆V - ağciyərlərə vurulan həcm, ∆Р - ağciyərlərdə 
təzyiqin artması.Qalıq ağciyər həcmi (ROL) maksimum tənəffüs 
vermədən sonra ağciyərlərdə qalan hava həcmidir. Qalıq miqdarı 1.0 
... 1.5 litrdir

 
  

2.2 Ağciyər həcmi 
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ROVD 
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Nəticədə Ağciyər həcmlərinin və tutumlarının ölçülməsi 
sağlam fərdlərdə ağciyər funksiyasının öyrənilməsində və insan 
ağciyər xəstəliyinin diaqnozunda klinik əhəmiyyətə malikdir. 
Ağciyər həcmlərinin ölçülməsi adətən spirometriya, 
pnevmotaxometriya və göstəricilərin inteqrasiyası və 
bodipletismoqrafiya ilə istehsal olunur. Xəstə ilə hər əlaqə 
qurulmazdan əvvəl süni tənəffüs aparatları test edilir və 
parametrlerinin optimal qiymətlərinə uyğun vəziyyətə gətirilir. 
Beləliklə müxtəlif patoloji vəziyyətlərdə daha təhlükəsiz və düzgün 
tənəffüs verilməsi təmin edilir. 
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ENERJİ İTKİLƏRİNƏ NƏZARƏT ÜSULLARININ 
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Məlum olduğu kimi, şəbəkədə ümumi güc aktiv və reaktiv 
mürəkkəbələrdən ibarətdir. Buna uyğun olaraq, elektrik enerjisinin 
ötürülməsi və ondan istifadə zamanı yaranan itkilərin xarakteri də 
həmin mürəkkəbələrə müvafiq olacaqdır. Bu itkilərin bir-biri ilə 
əlaqəsini əks etdirən  struktur sxem aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir.   
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Göründüyü kimi, ən böyük itkilər texniki itkilər olub, yükün 
parametrlərindən, yüksüz işləmə rejimində itkilərdən və iqlimlə 
əlaqədar itkilərdən ibarətdir. Enerji itkilərinin digər növləri enerjinin 
ötürülməsi, öz ehtiyaclarına sərf edilməsi, enerjinin natamam uçotu, 
kommersiya-satış itkiləri, enerjinin ötürülməsi itkilərini əhatə edir. 
Hər bir itki növünün nəzərə alınması və uçotu xüsusi nəzarət-ölçmə 
cihaz və qurğuları vasitəsilə müəyyən qaydalara əsasən yerinə 
yetirilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, itkilərin yaranmasının əsas səbəbləri 
elektrik aparatları və maşınlarının - avadanlıqlarının düzgün 
seçilməməsi, naqilin en kəsiyinin seçilmiş yükə uyğun olmaması, 
şəbəkə xətlərində boşluqlar, şəbəkəyə qoşulan yüklərin qeyri-
xəttiliyidir. Buna müvafiq olaraq, həmin itkilərin ölçülməsi və təyin 
edilməsi üçün mövcud olan texniki vasitələr və metodikalar müxtəlif 
olub, konkret itki növündən asılı olaraq tətbiq edilməlidir. 

Bu baxımdan gərginlik və cərəyan harmonikaları səbəbindən 
yaranan qeyri-xətti itkilərin nəzərə alınması üçün qeyri-xətti təhrif 
əmsalı, aktiv və reaktiv güclərin nisbətini müəyyən etmək üçün güc 
əmsalı kimi parametrlərin təyin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu zaman itkilərə nəzarət həm operativ və real vaxt miqyasında 



 445 

aparılan ölmələrin nəticələri, eləcə də uzun müddət aparılmış 
ölçmələrin təhlili əsasında yerinə yetirilə bilər. Enerjinin ölçülməsi 
uçotunun avtomatlaşdırılması üçün intellektual alqoritm və 
sistemlərdən istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir.    
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Verilənlərin bazada təhlükəsizliyinin təmini üçün verilənlər 
bazasınının aktiv monitorinqi və verilənlər bazasının auditi böyük rol 
oynayır. Məruzə verilənlər bazasının monitorinqi və auditinin 
məqsədi, imkanları və tətbiqinə həsr olunmuşdur. 

Verilənlər bazası fəaliyyətinin monitorinqi (DAM-Database 
Activity Monitoring) verilənlər bazasının monitorinqi və analizi üçün 
nəzərdə tutulmuş verilənlər bazasının təhlükəsizliyi texnologiyasıdır. 
DAM vasitəsi ilə toplanan verilənlər verilənlər bazasının fəaliyyətini 
təhlil etmək və bu üzrə hesabat vermək, anomaliyalar barədə 
xəbərdarlıq vermək, qırılmalar üzrə araşdırmalar aparmaq məqsədləri 
üçün istifadə olunur. Gartner tərəfindən təyin edildiyi kimi, "DAM 
alətləri verilənlərin toplaması üçün bir neçə mexanizmdən istifadə 
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edir (məsələn, server əsaslı agent proqramları və şəbəkədaxili və ya 
şəbəkədən kənar şəbəkə toplayıcıları), məlumatları təhlil etmək üçün 
mərkəzi bir yerdə toplayır və davranışlara əsaslanaraq hesabat verir. 
Daha təkmil DAM funksiyalarına aşağıdakılar daxildir: 

• Verilənlər bazası üçün daxili və “arxa qapı” hücumlarını real 
vaxtda izləmək bacarığı (saxlanılan prosedurlar, triggerlər, 
görünüşlər və s.); 

• Şifrələmə və ya şəbəkə topologiyası kimi bir çox İT 
infrastruktur dəyişənindən asılı olmayan həll; 

• Riskli məlumatların aktiv tapılması; 
• Tətbiq trafikində daha yaxşı görünürlük 
• Virtuallaşdırılmış mühitlərdə və ya hətta yaxşı müəyyən 

edilmiş və ya ardıcıl şəbəkə topologiyasının olmadığı buludda 
verilənlər bazası fəaliyyətinin monitorinqini təklif etmək imkanı. 

Verilənlər bazasının auditi verilənlər bazası istifadəçilərinin 
hərəkətlərindən xəbərdar olmaq üçün verilənlər bazasını müşahidə 
etməyi nəzərdə tutur və tətbiq olunan SQL ifadəsinin tipinə və ya 
istifadəçi adı, tətbiqetmə, vaxt və s. kimi faktorların kombinasiyasına 
əsaslana bilər. Audit adətən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə 
olunur: 

• Müəyyən bir sxemdə, cədvəldə və ya sətirdə edilən və ya 
xüsusi məzmuna təsir edən cari hərəkətlər üçün gələcək məsuliyyəti 
aktivləşdirilməsi; 

• Şübhəli fəaliyyətin tədqiq olunması. Məsələn, əgər hansısa 
istifadəçi cədvəllərdən məlumatları silirsə, o zaman təhlükəsizlik 
inzibatçısı verilənlər bazası ilə bütün əlaqələri və verilənlər 
bazasındakı bütün cədvəllərdən sətirlərin bütün uğurlu və uğursuz 
silinməsi üzrə audit apara bilər. 

• Xüsusi verilənlər bazası fəaliyyətləri haqqında məlumatların 
izlənməsi və toplanması; 



 447 

• Avtorizasiya və ya giriş nəzarəti ilə bağlı problemlərin təyin 
olunması və s. 

Verilənlər bazası auditinin aşağıdakı növləri var: 
• Bəyanat auditi; 
• İmtiyaz auditi; 
• Sxem obyektlərinin auditi; 
Nəticə: Verilənlər bazası qurularkən nəzərə alınan təhlükəsizlik 

tədbirlərindən əlavə bazadakı verilənlərin təhlükəsizliyi üçün 
verilənlər bazasının monitorinqi və auditi vacib faktordur. Bazadakı 
verilənlərin təhlili, bazaya olunan müdaxilələrə nəzarət, istifadəçi və 
sistem inzibatçılarının verilənlər bazasında icra etdikləri 
əməliyyatların tədqiqi kimi məsələlərin həllində monitorinq və 
auditin əhəmiyyəti böyükdür. 
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The need for a method that would allow one to look inside the 

human body without damaging it was enormous, although not always 
realised. After all, all information about normal and pathological 
human anatomy was based solely on the examination of cadavers. 
Doctors hadn't yet fully mastered the possibilities of X-rays in 
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diagnostics, when there appeared other methods, allowing to image 
human internal organs, supplementing the data of X-ray 
investigation. These include radionucleide and ultrasound, thermal 
imaging, nuclear magnetic resonance, photon emission, positron 
emission tomography (PET) and some other methods that are not yet 
widespread. 

This thesis is devoted to the computer interpretation PET. 
PET is a radionuclide-based imaging technique for imagining human 
or animal internal organs. The method is based on the registration of 
gamma ray pairs arising from the annihilation of positrons with 
electrons. 

 The annihilation of a positron stopped in body tissue with 
one of the electrons generates two gamma rays of the same energy, 
moving in opposite directions in a straight line. A large set of 
detectors located around the object under study and computer 
processing of the signals from them allows a three-dimensional 
reconstruction of the radionuclide distribution in the scanned object. 

 Today, neural networks and self-learning algorithms are used 
in the computer analysis of positron emission tomography images. 
The role of fuzzy logic in the processing of sensor data and further 
image construction is very important. Multilayer neural networks and 
special machine learning algorithms, form an indispensable part in 
data analysis and clear image acquisition. Filtering algorithms which 
use artificial intelligence, achieve high signal cleansing, help 
construct an image without unnecessary noise and interference. The 
main advantage of applying artificial intelligence to computer 
analysis of positron emission tomography images is that the time 
taken to acquire an image is reduced, hence the level of performance 
of medical facilities is increased. 
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Bulud termini şəbəkə və ya internetə aiddir. Başqa sözlə, 

buludun uzaq bir yerdə mövcud olan bir şey olduğunu deyə bilərik. 
Bulud ümumi və özəl şəbəkələr, yəni WAN, LAN və ya VPN 
üzərindən xidmətlər göstərə bilər. E-poçt, veb konfrans, müştəri 
münasibətləri idarəetməsi kimi tətbiqlər buludda icra olunur. Bulud 
hesablama manipulyasiya, konfiqurasiya, aparat və proqram 
vasitələrinə uzaqdan daxil olmağa malikdir. Onlayn məlumat 
saxlama, infrastruktur və tətbiqetmə təklif edir (Şəkil 1.1). 

 
Şəkil 1.1 

Proqramın lokal olaraq PC-də quraşdırılması tələb olunmadığı 
üçün bulud hesablama platforma müstəqilliyini təklif edir. Beləliklə, 
bulud hesablama iş tətbiqetmələrimizi mobil və iş birgəliyi halına 
gətirir. Bulud hesablamasını son istifadəçilər üçün mümkün və 
əlçatan edən müəyyən xidmətlər və modellər var. Bulud hesablama 
üçün işləyən modellər: 

-Yerləşdirmə Modelləri; 
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-Xidmət Modelləri. 
Bu tələblərin hamısını ödəmək üçün yaxşı tərtib edilmiş bir 

plana sahib olmaq lazımdır. Bütün işi buluda köçürmədən əvvəl bir 
müəssisə tərəfindən tətbiq olunmalı olan müxtəlif planlaşdırma 
mərhələlərinin hər biri aşağıdakı diaqramda təsvir edilmişdir (Şəkil 
1.2): 

 
Şəkil 1.2 

Strateji Mərhələ. Bu mərhələdə müştərinin qarşılaşa biləcəyi 
strategiya problemlərini təhlil edirik. Bu təhlili aparmaq üçün iki 
addım var: 

Bulud Hesablama Dəyəri Təklifi. Bulud hesablama rejimini 
tətbiq edərkən müştəriləri təsir edən amilləri təhlil edirik və həll 
etmək istədikləri əsas problemləri hədəf alırıq. Bu əsas amillər 
bunlardır: 

§ İT idarəedilməsinin sadələşdirilməsi; 
§ istismar və təmir xərclərinin azaldılması; 
§ iş rejimi yeniliyi. 

Bulud Hesablama Strateji Planlaşdırması. Strategiyanın qurulması 
yuxarıdakı addımın təhlil nəticəsinə əsaslanır. Bu addımda, bir 
müştərinin bulud hesablama rejimini tətbiq edərkən qarşılaşa biləcəyi 
şərtlərə görə bir strategiya sənədi hazırlanır. 

Planlaşdırma mərhələsi. Müştərilərin bulud hesablamalarının iş 
hədəflərinə uğurla cavab verməsini təmin etmək üçün bulud 
tətbiqindəki problemlərin və risklərin təhlilini aparır. Bu mərhələ 
aşağıdakı planlaşdırma addımlarını əhatə edir: 
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Biznes arxitekturasının inkişafı. Bu addımda bir iş nöqteyi-
nəzərindən bulud hesablama tətbiqinin səbəb ola biləcəyi riskləri 
tanıyırıq. 

İT arxitekturasının inkişafı. Bu addımda biz iş proseslərini 
dəstəkləyən tətbiqləri və müəssisə tətbiqetmələrini və məlumat 
sistemlərini dəstəkləmək üçün tələb olunan texnologiyaları 
müəyyənləşdiririk. 

Xidmətin inkişafına dair tələblər. Xidmətin keyfiyyəti - etibarlılıq, 
təhlükəsizlik, fəlakətin bərpası və s. kimi qeyri-funksional tələblərə 
aiddir. Bulud hesablama rejiminin tətbiqinin müvəffəqiyyəti bu 
qeyri-funksional amillərdən asılıdır. 

Transformasiya planının inkişafı. Bu addımda cari işi bulud 
hesablama rejimlərinə çevirmək üçün tələb olunan hər cür planları 
hazırlayırıq. 

Yerləşdirmə mərhələsi. Bu mərhələ yuxarıdakı iki mərhələnin 
hər ikisinə yönəlmişdir. Aşağıdakı iki addımı əhatə edir: 

Bulud hesablama provayderinin seçilməsi. Provayderin 
qarşılaşacağı xidmət səviyyəsini təyin edən xidmət səviyyə 
müqaviləsi əsasında bir bulud provayderinin seçilməsini əhatə edir. 

Təmir və texniki xidmət. Təmir və texniki xidmətlər bulud 
təminatçısı tərəfindən təmin edilir. Xidmətlərin keyfiyyətini təmin 
etməlidirlər. 
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Biliklərin testləşdirilməsinin avtomatlaşdırılmasında özünü 
müalicə üsulu, hər dəfə bir obyekt xassəsi (adı, identifikatoru və s.) 
dəyişdikdə avtomatlaşdırma skriptlərinin pozulduğu zaman texniki 
xidmət kimi əsas problemləri həll edən üsuldur. Bu xassə 
dəyişikliklərinin əl ilə müəyyən edilməsi və obyekt anbarında 
yenilənməsi test prosessinin ümumi vaxtına və səyinə əlavə olaraq 
təsir göstərir. Proqramların bu dəyişiklikləri avtomatik olaraq aşkar 
etməsi və insan müdaxiləsi olmadan dinamik şəkildə düzəltməsi 
lazımdır. Bu konsepsiyaya dinamik yerləşdirmə strategiyası deyilir. 

Özünü müalicə üsulu ilə əlaqədar dəyişiklik, biliklərin 
testləşdirilməsinin avtomatlaşdırılmasına ümumi yanaşmanı dəyişir. 
Bu həll, layihə qruplarının “Agile”(Çevik) metodologiyada “Shift-
Left” yanaşmasını istifadə etməsinə kömək edir və ümumi 
testləşdirmə prosesinin məhsuldarlığının artması və daha sürətli 
bitməsinə təsir göstərir. Özünü müalicə üsulu sayəsində,  test 
mərhələsindəki istifadəçi interfeysi identifikatoru proqramlaşdırıcılar 
tərəfindən “HTML” səhifəsindəki hər hansı obyekt identifikatorunu 
dəyişdikdə avtomatik olaraq tənzimlənir. Süni intellekt atributdakı 
dəyişikliyə baxmayaraq elementi tapmaq və sonra onu mənbə 
kodunda həyata keçirilən dəyişikliyə uyğun olaraq dəyişdirə bilmək 
qabiliyyətinə malikdir. Bu üsul dəyişikliyi təyin edərək və istifadəçi 
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interfeysindəki hər kiçik dəyişiklik üçün test hallarını yeniləyərək 
testləşdirməni həyata keçirənə vaxt və səydən qənaət edir.  

Süni intellekt obyektin xüsusiyyətinin dəyişdiyini və testlərin 
pozula biləcəyini başa düşür, bütünlükdə “DOM”(Sənədin Obyekt 
Modeli)-ni çıxarır və obyektin xüsusiyyətlərini öyrənir. Test 
skriptlərini, hətta, istifadəçinin dinamik yerləşdirmə strategiyasından 
istifadə edərək obyektdə edilən dəyişikliklər haqqında məlumatı 
olmadığı halda problemsiz reallaşdıra bilir. 

Avtomatlaşdırılmış test skriptlərinin dizaynı hər hansı bir 
avtomatlaşdırma layihəsindən çətin bir fəaliyyətdir. Burada skriptlər 
Java, Python və Ruby kimi proqramlaşdırma dillərindən istifadə 
edilməklə hazırlanır. Bütün biliklərin testləşdirilməsinin inkişaf 
etdirilməsi layihəsi çox səy, vaxt və yüksək ixtisaslı insanlar tələb 
edir. 

Bir avtomatlaşdırılmış skriptin hazırlanması ümumi 
avtomatlaşdırma səyinin ən az 50% -ni alır. Məsələn, 10-15 
mərhələdə orta mürəkkəblikdə bir test nümunəsi hazırlamaq, vahid 
test və skriptləri bütünlükdə işlətmək də daxil olmaqla təxminən iki 
saat çəkir. Bununla da süni intellekt və maşın öyrənmə üsullarını 
tətbiq etmək biliklərin test ssenarilərinin layihələndirmə səylərini 
asanlaşdırmaq üçün daha da inkişaf etdi. 

Selenium avtomatlaşdırma platforması avtomatik olaraq test 
addımlarını oxuyur və avtomatlaşdırma skriptlərini yaradır. Süni 
intellekt alqoritmi istifadəçinin niyyətini başa düşə bilən və 
dəyişiklikləri veb tətbiqetməsində təqlid edə bilən “NLP” (Təbii Dil 
Emalı)-dan istifadə edir. Bu, test mühəndisinin iş axınlarını 
avtomatlaşdırmaq üçün hər hansı bir kod yazması olmadan əldə 
edilir. Test skriptinin layihə vaxtını və səyini 70%-dən çox azaldır. 
Bu konsepsiyaya Toxunulmaz Test deyilir. 

Süni intellekt tətbiqdə hər hansı bir kod dəyişikliyi varsa, 
hansı test hallarının aparılması lazım olduğunu təyin etməyə kömək 
edə bilər. Süni intellekt kodda hər hansı düzəltmə ilə əlaqəli testləri 
müəyyən etməli və bütün test paketinin əvəzinə yalnız müvafiq 
skriptləri işə salmalıdır. Bu, layihə qruplarına tətbiqdəki hər hansı bir 
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kiçik dəyişiklik üçün bütün test paketini işə salmamaq üçün kömək 
edir.  
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Bir çox istehsal proseslərində idarəetmə böyük sahələrdə 
paylanmış kompleks obyektləri özündə birləşdirir. Burada müxtəlif 
obyektlərdən məlumatın toplanması və emal olunmasında bəzi 
problemlərə rast gəlinir. Belə məsələlər problemin həllinin 
avadanlıqların mürəkkəb avtomatlaşdırılması ilə həll edilir. Bugün 
istifadə edilən istehsalat və ya sənaye proseslərin mürəkkəb 
avtomatlaşdırması əksər hallarda  yeni idarəetmə sistemlərinin 
tətbiqindən asılı olur. Bəzən yeni təkmilləşdirilən üsulun prosesə 
tanıdılması, yeni  fikirlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur və istehsal 
edilən məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşır Yeni texnologiyanın 
istehsalata əlavə edilməsi, gedən proseslərin daha keyfiyyətli və 
effektli olması deməkdir. Lakin belə üsulların kortəbii tətbiqi bir sıra 
çətinliklərə yol açır. Yəni ki, bir çox hallarda  layihələr fərqli 
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mənbələrdən maliyyələşdirilir. Firmalar fərqli olur. Bu isə əməliyyat 
sistemlərinin, informasiya mübadiləsinin, tətbiq olunma üsullarının, 
saxlama formalarının, parametrlərin idarə olunmasının uyğun 
olmamasına gətirib çıxarır və bu halda nəzərdə olmayan bəzi 
problemlər önə çıxır.[1] 

Çoxsəviyyəli olan avtomatlaşdırma proseslərinin qurulmasında, 
sistemlər arasında balansın təşkil edilməsi  vəzifəsi  prioritet 
vəzifədir. Bu halda, çox da ləngimə olmadan komunikasiyanın yerinə 
yetirilməsi vacibdir. O biri sistemlərdə, əksinə sadə komunikasiyadan 
istifadə olunmaqla kəsilən məlumatlarla  sürətli ötürmə məsələləri 
vacibdir. Tətbiqi problemin həlli üçün bir sıra konseptlərdən istifadə 
edillir. PROFİBUS-dan danışarkən qeyd edək ki, bu adda  üç 
müxtəlif protokolun nəzərdə tutulur. PROFBUS-FMS,PROFBUS-PA 
və PROFİBUS-DP. Protokolların hər biri həlli olan prosesin rabitədə 
olacaq çatışmazlıqlarını aradan qaldırır. 

PROFİBUS-DP axın çeviricisi ilə cəld işləyən əlaqə xəttinin 
təşkil olunması sistemin rahatlığını artırır. Bu protokolun əsas 
funksiyası dairəvi gedən məlumat mübadiləsinin alınması və 
ötürülməsidir. Bu isə, master slave metodu əsasında yerinə yetirilə 
bilər.  DP protokolunda üç növ xüsusiyyət  mövcuddur: 

§ Slave class-2 rabitə cihalarının konfiqurasiya olunması və 
diaqnostika əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə nəzərə alınmışdır; 

§ Master class-1 hubları birləşdirmək üçün əsas olan protokol 
hesab olunur. Məsələnin həllini sadələşdirir; 

§ Bu cihazlar siqnalların dəyişimini həyata keçirir.  
PROFİBUS-FM üzərində əməliyyatları yerinə yetirmək birinci 

planda nəzərə alınmışdır. Bu cür protokolun istifadəsi peşəkarlıq 
səviyyəsinin təyin olunması ilə xarakterizə edilir. Bu kriteriyalar 
sürət kriteriyasından daha vacibdir. PROFİBUS-FMS protokolu 
qovşaqların  qarşılıqlı fəaliyyətini nəzərdə tutur. Burda əsas tələb 
sürətin yüksək olmasıdır çünki, ləngimə olmamalıdır.  

PROFİBUS-PA təhlükəli daha çox partlayıcı bölgələrdə istifadə 
olunur. Bunu təyin etmək üçün cihazın üzərinə baxmaq kifayətdir. 
EX kimi qeyd edilir. Qeyd etmək olar ki, IEEC 11158-2 standartı 
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əsasında işləyən digər qurğuların işinə yaxındır və eyni cür işləyir.  
\standart olan siqnalların emalları üçündə nəzərdə tutulmuşdur.[2] 
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Müasir dövrdə texnoloji proseslərdə hər bir parametrin 
əhəmiyyəti böyükdür. Nəinki, metrologiya və avtomatika sahəsində, 
eləcə də tibb, kənd təsərrüfatı, ekologiya və s. kimi digər sahələrdə 
də “təzyiq” və “təzyiq ölçmə vasitələri” terminlərindən geniş istifadə 
edilir. Texnoloji proseslər bəzən yüksək temperatur, təzyiq və s. 
altında aparıldığından təhlükəsizlik məqsədilə bu parametrlərə 
mütləq şəkildə nəzarət edilməlidir. Bu nəzarəti parametrdən asılı 
olaraq müxtəlif ölçmə vasitələri ilə həyata keçirmək mümkündür. 

Təhlükəli texnoloji proseslərdə mühitinin təzyiqini təyin 
etmək üçün elektrik manometrlərindən geniş istifadə edilir. Elektrik 
manometrlərindən istifadə istilik istehsalı və paylanması, su təchizatı 
şəbəkələri, kompressor texnologiyası və s. kimi müxtəlif sənaye və 
infrastruktur sistemlərində daha geniş yayılmışdır. Elektrik 
manometrlərindən istifadə həm insan sağlamlığı, həm də ölçmə 
nəticələrinin dəqiq olması cəhətdən üstün hesab edilirlər, çünki 
xüsusi təhlükəli zonalarda insan sağlamlığı kifayət qədər təhlükəyə 
məruz qala bilər. 

Elektrik manometrlərinin istifadəsi zamanı ölçülən mühit 
qeyri-aqressiv və kristallaşmayan  olmalıdır.  Cihazın miqyasında 
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əlavə oxların köməyilə təzyiqin aşağı və yuxarı diapazonlarını təyin 
etmək mümkündür, bu da öz növbəsində elektrik dövrəsinin 
bağlanma nöqtələrinə uyğundur. Ölçmə vasitəsinin istismarı zamanı 
təzyiq əvvəlcədən təyin edilmiş müəyyən bir yuxarı və ya aşağı 
həddə çatdıqda, manometrin işçi mexanizmi həssas elementi işə 
salır. Bu keçid rejimlərinin köməyilə elektrik sxemləri idarə 
edilir. Orta təzyiqin hədlərin oxları vasitəsilə keçməsi halında 
elektrik dövrəsinin kontaktları açılır və ya bağlanır. 

 
Şək. 1. Elektrik manometrinin quruluşu 

 
Elektrik manometrlərinin üstünlükləri aşağıdakılardır: 
- manometri birləşdirmək üçün ayrıca əlaqə tələb edilmir; 
- hədləri təyin etmək üçün xüsusi alətə ehtiyac yoxdur; 
- parametrlərin aydın vizuallaşdırılması daha rahatdır; 

Cihazın mənfi cəhətləri isə aşağıdakılardan ibarətdir: 
- elektrik manometrinin keçə biləcəyi kiçik məhdudlaşdırıcı 

cərəyan yükün gücünü məhdudlaşdırır; 
- elektrik manometrləri yüksək qiymətə malikdir, bir reledən 

təxminən üç dəfə daha baha başa gəlir. 
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Baxılan iş müasir mobil proqramlaşdırma və onun tətbiqlərinə 
həsr olunur. 

Mobil proqram təminatı - mobil cihazlarda, yəni mobil telefon 
və planşetlərdə istifadə üçün hazırlanmış xüsusi proqram təminatıdır. 
Mobil proqram təminatında nəzərə alınması lazım olan ən mühüm 
amil mobil cihazların əməliyyat sistemidir. Mobil proqram təminatı 
iOS, Android və Windows əməliyyat sistemləri əsasında hazırlanır.  

Son illərdə texnologiyanın inkişafı nəticəsində informasiya 
mənbələrinə və məlumat resursu olan tətbiqlərə tez-tez müraciət 
olunur. Artıq məlumatın araşdırılmasında axtarış sistemləri (məs: 
Google, Yahoo, Yandex) arxa planda yer tutmuşdur. Buna səbəb isə 
məlumat tapılmasında sürətin istifadəçilər üçün ən mühüm 
amillərdən biri olmasıdır. Demək olar ki, bütün əməliyyatları yalnız 
bir neçə  addımla həyata keçirmək qabiliyyəti mobil tətbiqləri axtarış 
sistemlərindən  üstün edir. 

Mobil cihazlarda gündə ortalama 2 saat internetə sərf olunur və 
bir adam gündə 150 dəfədən çox telefonunu yoxlayır. Cib 
telefonlarına sərf olunan vaxtın 69%-i mobil tətbiqlərə sərf olunur. 
İstifadəçilərinin 79%-i məhsul sifariş etmək üçün mobil cihazlardan 
istifadə edir.  

Mobil proqramlar sayəsində veb-saytın daha geniş auditoriyaya 
müraciət etməsini və mobil proqram bildirişləri ilə daha çox insanın 
saytdan xəbərdar olmasını təmin etmək mümkündür. 

Tətbiqləri kodlaşdırmaq üçün proqramçıların uyğun 
proqramlaşdırma dillərini bilməsi önəmlidir. Proqramlaşdırma dili 
proqramın düzgün işləməsi üçün kodların düzgün mühitdə düzgün 
kombinasiya ilə birləşdirilməsinə verilən addır. Proqramçının səhvsiz 
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bir proqram hazırlaması üçün onun kodlaşdırdığı dil və mühiti 
bilməsi lazımdır, əks halda onun hazırladığı proqram işləməyəcək. 

Mobil proqramlaşdırma dillərinin sayı çox böyükdür, lakin bu 
gün populyar olaraq istifadə olunan proqramlaşdırma dillərinin sayı o 
qədər də çox deyil. Proqramçılar populyar tətbiqləri inkişaf etdirmək 
üçün çox istifadə olunan dilləri seçməlidirlər. Bəzi proqramlaşdırma 
dilləri bütün dünyada ortaq kodlaşdırılıb. Populyar proqramlar 
hazırlamaq üçün istifadə edə biləcəyimiz proqramlaşdırma dilləri 
bunlardır: Kotlin, Java, Swift, C, React Native, Flutter. 

 Müasir mobil proqramlaşdırma vasitələrindən  istifadə etməklə 
proqram təminatı işlənib realizə olunur. 
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İstifadəçilər və təşkilatlar getdikcə daha çox şəbəkə 
xidmətlərindən istifadə edir və bu xidmətlər çərçivəsində potensial 
olaraq daha məxfi məlumatların mübadiləsini tələb edirlər. 
Tələbələrin məkan və zaman məhdudiyyətləri çərçivəsindən kənara 
çıxaraq bilik almasını təmin etmək; Daha çox azadlıq və tədris 
fəaliyyətinin istiqamətlərinin daha çox seçilməsi və ideal tədris 
mühitini təmin etmək üçün universitet şəbəkəsinin yaradılması 
universitetlərin yaradılması üzrə bütün işlərin əsasını təşkil etmişdir. 
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Universitet hesablama mühiti tələbələr və akademiklər üçün 
qurulur və buna görə də onlar təhlükəsizlik problemlərindən və 
boşluqlarından xəbərsizdirlər. Əksər hallarda, universitetlərdə 
hesablama mühiti zərərli proqram təminatına və həssas verilənlərin 
filtrlənməsinə qarşı açıq istifadə olunma və təhlükəsizlik arasındakı 
tarazlığı idarə etmək üçün qaynaqlara ehtiyac duyur.  

Universitetin komputer şəbəkəsinin təhlükəsizliyini idarə 
edərkən bəzi əsas məsələlər bunlardır: 

Açıq şəbəkə: Yalnız bir kompüterdən qaynaqlanan bir virus 
yoluxması bir neçə dəqiqə içində bütün kampus şəbəkəsi boyunca bir 
qurd və ya virus yaya bilər. Məsələn, “Slammer” qurdu 10 dəqiqə 
ərzində əksər şəbəkələrdə həssas hostların 90 faizinə yoluxmağı 
bacarır. Bu cür hücumlar verilənləri məhv etmirsə və ya oğurlamırsa 
belə əksər hallarda trafik fırtınalarına səbəb olur və bir qurumun 
işləmə qabiliyyətini ciddi şəkildə pozur. Nəticədə böyük bir vaxt 
itkisi yaranır və bütövlükdə bir auditoriyanın vaxtını ala bilir. 
Bundan əlavə, təhsildəki İT administratorlardan bir kollec və ya 
universitet mühitində tələb olunan açıq bir şəbəkəni qorumaqla 
yanaşı, kritik IP tətbiqetmələrinin möhkəm qorunmasını təmin etmək 
də tələb olunur. [1] 

Böyük şəbəkə mühiti: Universitetlərin bir neçə kilometrdən bir 
neçə hektara qədər geniş kampus sahəsi var, belə bir nəhəng şəbəkəni 
təmin etmək çətin bir işdir. Geniş şəbəkə mühiti ilə yanaşı daima 
dəyişən texnologiyalar verilənlərin qorunmasına dair təzyiqlərini 
artırır.  

Müxtəlif istifadəçilər: Universitetlər əsasən üç fərqli növ 
istifadəçilərə bölünürlər. Bunlar tələbə, müəllim və rəhbərlikdir. 
İstifadəçinin hər biri müxtəlif səviyyəli mənbələr ilə universitet 
hesablama mühitinə daxil olur. Tələbələrin, professorların və 
inzibatçıların universitet şəbəkələrini təhlükə altına qoyan bu 
variantda yeganə səbəb onların internetdən istifadə etmələridir. 

Mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə: Universitet hesablama mühiti 
ümumiyyətlə kollec və şöbələr tərəfindən idarə olunan onlarla 
şəbəkənin birləşdirilməsidir. Bu tip fərqli şöbələrin birinin fakültələri 
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və tələbələri tərəfindən idarə olunan öz İT şöbəsi var və bu bölmələr 
çox vaxt təhlükəsiz şəbəkənin tətbiqi barədə məlumatı olmayan İT 
mütəxəssisləri tərəfindən idarə olunur. Bu inteqrasiya edilmiş şəbəkə, 
daha yüksək potensial risklərlə nəticələnən müxtəlif növ cihazlardan 
ibarətdir. 

Sosial Media Təhlükəsizliyi riskləri: Universitet tələbələrinin 
sosial şəbəkə platformalarını ən çox istifadə edən istifadəçiləri 
arasında olduğu məlumdur. Sosial şəbəkə tez-tez şəxsi məlumatların 
paylaşılmasına səbəb olur. Xakerlər bunu dərk etdilər və bu 
faktorlardan istifadə etməyə çalışaraq tələbələrə Facebook və ya 
Twitter və s. kimi platformalarda onlar üçün bir risk faktoru 
yaratdılar. 

P2P (Peer to Peer) təhlükələri: Universitet şəbəkələrinə xas 
olan kritik bir təhlükəsizlik problemi P2P topologiyasının 
istifadəsidir. P2P fayl paylaşma proqramı İnternet üzərindən musiqi, 
film, video və digər sənəd mübadiləsi üçün imkan yaradır və daha 
çox tələbələr tərəfindən istifadə olunur. Ancaq viruslar, qurdlar və 
Trojan kimi zərərli proqramlar bu P2P tətbiqetmələrindən istifadə 
edərək mütəmadi olaraq paylanır. [2] 

Universitetlərin hesablama mühitinin qeyd olunan təhlili 
rəhbərlik tərəfindən universitetin təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün təhlükəsizlik riskinin qiymətləndirilməsinin və universitet 
şəbəkəsinin struktur xüsusiyyətlərinə və qarşılaşdığı təhlükəsizlik 
məsələlərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsinin vacib olduğu 
qənaətinə gətirib çıxardı. 
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 Əşyaların İnterneti, smartfon və bir tətbiqdən istifadə edərək 
qapı kilidlərini, işıqları, termostatları, elektrik süpürgələrini, qazon 
biçənləri və hətta ev heyvanlarını qidalandırıcıları uzaqdan idarə edə 
biləcəyiniz “ağıllı” bir ev yaratmağı asanlaşdırdı. Evinizi demək olar 
ki, hər yerdən izləməyi asanlaşdırdı. “Ağıllı ev” təhlükəsizliyi, giriş 
sensorlarını və siqnalları ağıllı qapı kilidləri, ağıllı termostatlar və 
ağıllı lampalar kimi cihazlara bağlamaq üçün Wi-Fi şəbəkənizdən 
istifadə edir. Bağlandıqdan sonra bu cihazlar həyatınızı daha rahat və 
daha təhlükəsiz etmək üçün bir -biri ilə danışa və təhlükəsizlik 
sisteminizlə inteqrasiya oluna bilərlər. Bu tezisdə ən ağıllı 
təhlükəsizlik sistemləri barədə məlumat verilmişdir. Müəllif 
həmçinin bu sistemlərin üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri barədə 
də müxtəlif dəyərləndirmələr aparmışdır.  

 “Ağıllı ev”-lər, İnternetə qoşula bilən və uzaqdan idarə edilə 
bilən kiçik kompüterləri olan cihazlardan istifadə edir. Bu cihazlar 
bir qəhvə hazırlayıcısı qədər kiçik və ya bütün istilik sisteminiz qədər 
böyük ola bilər. Onları ənənəvi TV pultunuzdan fərqləndirən cəhət 
ondan ibarətdir ki, onlar qoşulmaq üçün internet protokolundan 
istifadə edirlər və hamısı hub vasitəsilə bağlıdırlar. Bu ev şəbəkə 
yönləndiricisi və ya smartfonunuz ola bilər.  

 Ağıllı bir ev şəbəkəsi qurarkən nəzərə alınması lazım olan 
təhlükəsizlik sistemlərini daha yaxından nəzərdən keçirək: 

1. Vivint (ümumilikdə ən yaxşısı) 
2. Frontpoint (Do it yourself) seçimi 
3. ADT (ən yaxşı monitorinq)      
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 Vivint sistemi, etibarlı ev təhlükəsizliyi və qabaqcıl “ağıllı 
ev” texnologiyası ilə təchiz olunmuşdur. Vivint, avadanlıqlarının 
çoxunu özü istehsal edir. Bu o deməkdir ki, Vivint ağıllı təhlükəsizlik 
sistemi hər gün sistemlə yaşayan insanların rəyləri əsasında 
hazırlanıb.   

İnkişaf etmiş “ağıllı ev” texnologiyası, inteqrasiya edilmiş 
təhlükəsizlik və “ağıllı ev” xüsusiyyətləri, hərtərəfli mobil tətbiq, 
peşəkar rəhbərlik və quraşdırma, müqaviləsiz seçim Vivint 
texnologiyasının çatışmayan cəhətləri. Bahalı qiymət etiketi, 
uzunmüddətli müqavilələr, müqaviləyə xitam haqları 
 Frontpoint texnologiyası. Vivint-in təklif etdiyi eyni 
inteqrasiyanı əldə etməyəcəksiniz, ancaq Frontpoint keçən il 
təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı öz funksiyalarını gücləndirdi. 

 Frontpoint texnologiyasının üstünlükləri. Asan quraşdırma, 
30 günlük pul geri zəmanəti, əla müştəri xidməti, üçüncü tərəf smart 
cihaz inteqrasiyası, istəyə bağlı avadanlıqların maliyyələşdirilməsi
 Frontpoint texnologiyasının çatışmayan cəhətləri. 
Ortalama monitorinq qiymətinin yüksək olması. 

 ADT texnologiyası. Heç bir ev təhlükəsizlik şirkəti ADT -
dən daha yaxşı tanınmır - oğruları izlərində saxlaya biləcək bir adla 
ağıllı ev təhlükəsizliyi axtarırsınızsa, ADT ən yaxşısıdır. ADT-nin 
təhlükəsizlik dəstləri bütün ev və mobil proqram idarəetmə seçimləri 
üçün qoşulmuş, simsiz avadanlıqla gəlir.  
 ADT texnologiyasının üstünlükləri. Simsiz avadanlıq, z-
dalğa uyğunluğu, coğrafi hasarlanma qabiliyyəti, professional 
quraşdırma, doqquz monitorinq mərkəzi 
 ADT texnologiyasının çatışmayan cəhətləri. Aylıq bahalı 
monitorinq və uzunmüddətli müqavilə tələb olunur. 
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, İnternetin gücünü məişət texnikası və 
sistemlərinə gətirmək üçün daim yeni məhsullar yaradılır. 2021-ci 
ilin sonuna qədər ağıllı işıq lampaları, hava keyfiyyəti monitorları, 
qapı zəngləri, paltaryuyan maşınlar və soyuducular da daxil olmaqla 
25 milyard IoT smart cihazı istifadə edilə bilər. IoT evinizə inanılmaz 
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nəzarət təmin edə bilər, lakin siz onun ağıllı evinizi də təhlükəsiz 
saxladığından əmin olmalısınız. 
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Tezisdə Sensor sistemlərin elektronikada və günlük həyatda 
rolu. Növləri və iş prinsipləri. Sensor sistemlərin yeni texnologiyada 
üstün cəhətləri. 

Zaman keçdikcə günlük həyatımızda elektronikanın inkişafı 
daha artır və həyat şərtləri sadələşməyə davam edir. Elektronik 
inkişafını öyrənmək nə qədər çətin olsa da, eyni zamanda istifadəsi 
çox sadədir.Artıq son illərdə sensorların inkişafı hədsiz çoxalmışdır 
və həyatımızı demək olar ki, sensorlarsız təsəvvür etmək mümkün 
deyildir.  

Sensor ona toxunan zaman siqnalı qəbul edir və ona cavab 
verir. Sensor, hər hansı bir alətlə və ya müşahidə edilə bilən və 
siqnalda çevirmələri oxuya bilən çeviricidir. Məsələn, şüşəli civəli 
termometr kolibrovka olunmuş şüşəli boruda mayenin genişlənməsi 
və sıxılmasında ilə ölçülən temperaturu çevirirək göstəriciyə qeyd 
etdirilir. Termocüt isə temperaturu voltmeter ilə oxunula bilən çıxış 
gərginliyinə çevirir. Dəqiqlik üçün bir çox sensorlar isə tanınan, 
bilinən standartların əksinə olaraq karibrovka olunur.  

Sensorlar insanla müqayisə oluna biləcək dərəcədə inkişaf etmiş 
texnologiyadır. İnsanlar müxtəlif bədən üzvləri sayəsində eşidir, 
görür, qoxu hiss edir. Sensorlar da bu bacarıqlara sahib olduğu üçün 
sensorlara (insanla bağlı olan) avtomatik bədən üzvü deyilə bilir. 
Sensorların tətbiq edildiyi sahələrə maşınlar, mexanizmlər, kosmos, 
tibb istehsalat və robot texnikası və s. daxildir. Sensor ,adətən, 
elektrik və ya optika siqnalının formasında funksional olaraq 
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əlaqələndirilmiş çıxışı əmələ gətirməklə giriş miqdarına cavab verən 
qurğudur.  

Sensorları 2 şəkildə ifadə edə bilirik. Analoq və rəqəmsal 
formalar. Analoq sensorlar, informasiyanı müəyyən qaydada dəyişən 
bir çıxış verə bilir. Bu tipdə olan sensorları rəqəmsal işləyən 
idarəetmə kartlarına bağlaya bilmək üçün xüsusi olaraq analoq - 
rəqəmsal çeviricilərdən istifadə olunur. (ADC). 

Hal - hazırda çox məşhur olan bir kart kiçik bir komputer 
sayılan Rasperry Pi isə təəssüf ki, daxili olaraq analoq - rəqəmsal 
çeviriciyə sahib deyildir. Elə məhz buna görə də, analoq girişə 
ehtiyac duyulduğu zaman xarici bir giriş inteqrasiya olunması mütləq 
hesab edilir. Əlavə olaraq, sensorlar aktiv və passiv olaraq da 2 yerə 
bölünürlər. Aktiv sensorlar öz siqnallarını göndərdikdən sonra, bu 
siqnalın ərazidəki dəyişimini idarə etdirərək qəbul etmə funksiyasını 
gerçəkləşdirir .  

Passiv siqnallar isə, ərazidən aldıqları siqnalları idarə edərək 
qəbul etmə prosesini gerçəkləşdirirlər. LDR  - işığa həssas 
müqavimət, NTC/PTC - istiliyə həssas müqavimət, fototranzistor - 
işığa həssas tranzistorlar bu qrupa misal olaraq əlavə edilə bilərlər. 

Sensorlar çeşidlərinə görə müxtəlif növə bölünürlər. Hal - 
hazırda yüzlərlə sensorun istehsal olunmasına baxmayaraq sadəcə ən 
çox istifadə olunan sensor çeşidlərinə nəzər salacayıq. 1. Mexanik 
sensorlar - uzunluq, ərazi, miqdar, qüvvət, səs dalğası unuzluğu və s., 
2.Termal sensorlar - İstilik, 3. Elektrik sensorları - Voltaj, axın, 
müqavimət, 4. Maqnit sensorları - Maqnitli ərazi, 5.Kimyəvi 
sensorlar - Reaksiya sürəti, PH miqdarı və s. Robotlarda ən çox 
istifadə edilən sensorlara bunlar aiddir: 1. Məsafə sensorları - 
Ultrasonik, 2. Qüvvət sensorları, 3. Əyilmə sensorları - Qıvrıla bilmə 
xüsusiyyəti, 4. İstilik/nəm/su səviyyəsi sensorları - NTC, PTC, yağış 
sensoru, 5. Səs sensoru - Dinamik, kristal, karbon tozlu mikrafon, 6. 
İşıq/rəng sensorları - LDR, RGB, fototranzistor, fotodiod. 
Arduinoda istifadə edilən sensor çeşidlərinədə yuxarıdakılar ortaq 
olaraq daxildir. 
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İşləmə prinsiplələri bu şəkildədir: Ultrasonik sensorlar xaricə bir səs 
dalğası siqnalı göndərir və bu göndərdikləri səs dalğasının bir cismə 
dəyərək, geri dönməsini gözləyirlər. Və bu halda siqnalın göndərilib 
təkrar qayıtma vəziyyətinə uyğun olaraq, sensorun cismə olan 
uzunluğu hesablanır. ( x= v * t yəni, Yol = Sürət * Zaman).  

Əlavə olaraq, görüntü sensoru da vardır ki, bu sensor optik bir 
görüntü alma və sonra bu görüntünü elektrik siqnalına çevirmə 
bacarığına sahibdir. Bunları bu gün hər yerdə görmək olar. Misal 
olaraq, rəqəmsal kameralar. Nəm sensoru: Bu tip sensorların digər 
adı da hiqrometrdir. Müvafiq bir sahədə və havadakı  rütubəti ölçən 
cihazdır. Bununla adətən, evdə olan HVAC (kondisoner) 
sistemlərində, rütubətli sahələrdə istifadə edilir. Titrəmə sensoru: 
Müvafiq bir sahədə hər hansı titrəmə sistemi ilə tətbiq edilir. Ən çox 
yayılan istifadə üsulu maşın siqnalizasiya sistemi və güvənlik 
sistemlərində istifadə edilir. 

Sensorlar günlük həyatımızda demək olar ki, hər yerdə: mobil 
telefonlarımızda, paltaryuyan maşınlar, qabyuyan maşınlar, parking 
sistemləri, sobalarda, soyuducularda və s. hər birində tətbiq edilir. 
Günlük həyatımızda işlərimizi maksimum asanlaşdıran sistemlərdən 
biri və ən mühümü də elə sensorlar hesab edilir.  

Bəzən sensorların keyfiyyətinin tez itdiyini müşahidə edə 
bilərik. Bu ya satıcı firmasının istehlak səhvi nəticəsində baş verə 
bilir, ya da müvafiq-uyğun olmayan sensorun uzun müddət nəmli 
məkanda, istidə və ya suya düşməsi ilə baş verə bilir. Bu hallarda 
sensor sıradan çıxır və təkrar istifadəsi demək olar ki, mümkün 
olmur. Sensorlar həm insanlara, həm də elektronikada minimum az 
enerji itiməklə böyük fayda gətirə bilirlər. Hal -hazırda çox istehsal 
edilən nsana bənzər robotlarda kifayət qədər fiziki oxşarlıq olması 
üçün maksimum daha çox sensorlardan istifadə edilir. 
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 Kontaktsız şəkildə temperaturun təyin olunması temperatur 
ölçən cihazın sensoru ilə ölçü obyekti arasında hər hansı bir təmas 
olmadan bədənin səth istiliyinin tanınmasına imkan verir. Hal-
hazırda bədən temperaturun təmassız şəkildə təyin edilməsi üçün bir 
neçə növ termometr mövcuddur və onların hər biri özünəməxsus 
istifadə qaydalarına və xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Ənənəvi 
tibbi termometrlər yüksək etibarlı ölçmə nəticəsi əldə edir, lakin buna 
baxmayaraq ölçmə nəticəsini təyin etmək bu cihazlar ilə hər zaman 
asan deyil və uzun vaxt itkisi tələb etdiyi zamanlar ola bilər. Yalnız 
termal görüntü kameraları və infraqırmızı termometrlər təmasssız və 
ani olaraq temperaturu təyin edir və ancaq dərinin temperaturunu 
ölçürlər. 

Kontaksız temperaturun təyin edilməsi (IR) termometrləri və 
termal görüntü kameraları vasitəsilə mümkündür. Bu cihazların hər 
biri cisimdən və yaxud bədəndən yayılan infraqırmızı radiasyanı 
aşkar etmək üçün eyni prinsipdən istifadə etsədə, termal görüntü 
kameraları quruluşca daha mürəkkəbdir və eyni zamanda ətraf mühit 
temperaturunun kalibrlənməsini və yalnız səthi temperaturu aşkar 
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etmək, yanlış siqnalların qarşısını almaq üçün proqram təminatından 
istifadə edilir. 

Təmassız şəkildə temperaturun təyin edən cihazların iş 
prinsipləri ölçmə obyektindən yayılan infraqırmızı radiasyanın optik 
şəkildə analizinə asaslanır.     

Uzaqdan temperatur ölçmə texnologiyasında ən mühüm 
məsələlərdən biri onun etibarlılığıdır. Bu cihazların xarakterik 
xüsusiyyətlərinə uyğun düzgün istifadə edilməməsi  temperaturun 
qeyri-dəqiq ölçülməsinə gətirib çıxara bilər. Ən düzgün ölçmə 
üsulunu və temperatur ölçmə cihazını seçmək üçün əsas metroloji 
xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək lazımdır. 
Kontaksız IR termometrləri üçün optimal ölçü məsafəsi 5 sm-dən 
15sm-ə qədərdir. 

Kontaksız şəkildə yanaşma insanlar arasında xəstəliyin 
yayılma riskini azalda bilər istifadəsi ənənəvi tibbi termometrlərə 
nisbətən asandır. İstiliyi tez bir zaman tezliyində tutma və ötürmə 
qabiliyyətinə malikdir. 
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Baxılan işdə kvant texnologiyalarının kiber təhlükəsizlik 
sistemində istifadə olunan şifrələmə sistemlərinə  təsir edən kvant 
alqoritmləri araşdırılır. Müasir kriptoqrafiyada istifadə edilən  
alqoritimlərdən və kvant kompüterlərində istifadə olunan Shor və 
Grover alqoritmləri araşdırılır. Grover alqoritmi, müəyyən bir 
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sorğuya cavab verən müəyyən bir element və ya elementlər üçün 
element siyahısında axtarış etmənin ən effektiv yoludur. Klasik 
olaraq sıralanmamış verilənlər bazasında xətti axtariş O(N) zaman 
anına uyğun gəlir. Gorver alqoritmində isə bu 𝑂√𝑁 zaman anında 
edilməlidir. Shor algoritmi isə müsbət N tam ədədinin sadə 
bölənlərini tapmaq üçün istifadə edilən bir kvant algoritmidir. 

Rabitə texnologiyaları və kommunikasiya texnologiyalarındakı 
son inkişaflar, istehsal edilən və saxlanılan məlumatların miqdarında 
və sürətində böyük bir artıma səbəb olub. Məlumat həcmindəki bu 
artım bəzi təhlükəsizlik problemlərini də ortaya çıxarıb.  

Araşdırmalar kvant kompüterlərin bu gün təhlükəsizlik 
baxımından böyük təhlükələr yaratmadığını göstərir. Bununla 
birlikdə, elm adamları, kvant hesablamanın gözləniləndən daha 
sürətli inkişaf edəcəyini, böyük təhlükəsizlik zəifliklərini ortaya 
çıxaracağını proqnozlaşdırır. Bu səbəbdən yaxın gələcəkdə bir çox 
təşkilat sistemləri ciddi kiber təhlükəsizlik problemləri ilə üzləşəcək. 
Həm dövlətlər, həm də özəl sektor üçün bu təhlükələri nəzərə almalı 
və  gələcək təhlükəsizlik problemlərinə hazır olmalıdırlar. 

Mövzuya uyğun olaraq, müasir proqramlaşdırma vasitələrindən  
istifadə etməklə proqram təminatı işlənib realizə olunur. 
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Tezis işində Kompüter şəbəkəsini seçilmiş bir serverlə 

qorumaq metodu şərh olunmuşdur. 
Kompüter şəbəkəsini seçilmiş bir serverlə qorumaq üçün 

aşağıdakı bəzi şərtlərə riayət edilməlidir. 
İşçiləri Kibertəhlükəsizlik Təhdidləri öyrədilməsi- Müəssisələr 

üçün kiber təhlükəsizlik təhdidləri yeni deyil  lakin, bir çox işçi hələ 
də müəssisə şəbəkələrini riskə atan onlayn davranışlarla məşğul olur. 
Məsələn, təhlükəli e -poçt əlavələri açmaq, viruslarla yoluxmuş veb 
saytlara baxmaq və kompüterini (və bütün şəbəkəni) zərərli 
proqramla yoluxdura biləcək bağlantıları açmaq..olmaz. 

Həssas məlumatları şifrələnməlidir- Şirkətinizin kritik 
məlumatlarını qorumağın başqa bir yolu məlumat şifrələməsindən 
istifadə etməkdir. Şifrələmə, hakerlərin məlumatlarınıza daxil 
olmasını son dərəcə çətinləşdirir. Bu yolla kənardan heç kim rəqib 
kimi  görüşləri və söhbətləri dinləyə bilməz. 

Proqram Yeniləmələri Qurulmalıdır- Hakerlər əməliyyat 
sistemlərinə, şəbəkə serverlərinə və kompüter proqramlarına daxil 
olmaq üçün təhlükəsizlik boşluqlarından istifadə edə bilirlər. İT 
işçiləri kompüter şəbəkəsini təhlükəsiz saxlamaq üçün mütəmadi 
olaraq proqram yeniləmələri etməlidirlər. 

Firewall ilə Müəssisə Şəbəkənizi qorunulması- Firewall, kiber 
hücumlara qarşı ən yaxşı müdafiə vasitələrinizdən biridir. Bir 
təhlükəsizlik duvarı, hakerlərin şəbəkənizin daxili serverlərinə və 
kompüterlərinə giriş əldə etməsinin qarşısını alacaq. 

Təhlükəsiz Simsiz Şəbəkələr- Simsiz giriş nöqtələrindən 
istifadə kompüter şəbəkələrində qorunması zəifdir. Bunun səbəbi, 
məlumatların hava yolu ilə ötürüldüyü zaman hakerlərin onu ələ 
keçirməsi daha asan olur. Bu səbəbdən bütün simsiz cihazlarınız 
virtual özəl şəbəkə vasitəsi ilə qorunmalıdır. Çox vaxt internet 
təhlükəsizliyi proqram paketlərinə simsiz cihazlarınıza quraşdıra 
biləcəyiniz bir VPN dən ibarətdir. 
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Veb Filtrləri quraşdırılması- Şəbəkə istifadəçilərinizi təhlükəli 
saytlara girməmələri üçün xəbərdar edə bilərsiniz, ancaq potensial 
təhlükəli saytlara göz gəzdirməməyin ən yaxşı yollarından biri veb 
filtrləri quraşdırmaqdır. Veb filtrləri, Facebook kimi xüsusi veb 
saytları, habelə internet təhlükəsizlik proqramınızla təhlükəsizliyi 
təsdiqlənməyən saytları bloklamaq üçün proqramlaşdırıla bilər. 

Kompüter şəbəkəsini seçilmiş bir serverlə qorumaq metodu 
yuxarıdakı şərtlər çərçivəsində yerinə yetirilir bu şərtlərin ödənildiyi 
hər bir server təhlükəsiz olacaqdır və kiber hücumlara heç bir boşluq 
verməyəcəkdir. 

 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 

1. Global Journal of Computer Science and Technology: E Network, Web & 
Security 

2. Glossary of Networking Terms • October 2017 
3.https://searchinform.ru/services/outsource-ib/zaschita-informatsi/v-

setyakh/v-lokalnykh-vychislitelnykh-setyakh/  
4. https://habr.com/ru/post/461631/ 
5. laauw, G. A., von, Computer architecture // Elektronishe Rechenanlagen, 

14, No. 4, 1972, С. 154-159. 
 
 

RESEARCH ON THE  CORROSİON RESİSTANCE OF 
BİOMEDİCAL ORTHOPEDİC IMPLANTS 

 
Master: 
Khalilov Rashad Rafig 

Supervisor: 
Ass.professor Jabiyeva A.C. 

I course. group E6321  
 

A biomaterial can be had a clear definition as any material used to 
perform a function of the body in a safe, economical, and 
physiologically adequate manner. Different materials are used in the 
treatment of implant contamination. For instance comprise stitches, 
dental fillings, needles, catheters, joint implants bone plates. In terms 
of material types, especially metals, various kinds of implants have 
been used. 
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Corrosion is defined as the deterioration of metals in the 
environment as a result of chemical or electrochemical reactions. In 
other words, corrosion is an undesirable chemical reaction of the 
metal to the environment. Corrosion in the human body occurs 
gradually. With the placement of orthopedic implants in the patient's 
body, he comes face to face with a very contentious environment. At 
the implant-tissue interface in the human body; Various ions such as 
water, liquefied oxygen, proteins, metal ions, chloride, and hydroxide 
are present. Therefore, the human body demonstrates a very 
aggressive environment to orthopedic implants. Corrosion; It 
shortens and weakens the life of the implant and also leads to the 
formation of corrosion residual debris that interacts with the patient's 
immune system. 

In the coming years, there will be an enormous increase in the 
number of orthopedic implant use, and this will put a tremendous 
hardship on health systems. As the quantity of utilizing of implants 
increases, the varieties of problems that people who use implants will 
encounter are also increasing. Due to the usage period of the 
implants, corrosion and corrosion-related debris, the period of use of 
the implant is much less than expected. For all these reasons, It is a 
significant role to comprehend the cause of corrosion in orthopedic 
implants and the build-up of debris in the patient's body. 

In our investigations, the corrosion of the samples taken from 
different orthopedic implants (knee, hip, bone plates, and screws) 
was examined and the annual corrosion rate was determined. First, 
the test samples to be subjected to corrosion test were first shaped in 
the appropriate geometry and size, and elemental analyzes were 
made using X-Ray Fluorescent (XRF) device. 

Electro-corrosion response was received by using a potentiostatic 
corrosion test unit after the preparations of the test specimens of 
various metallic orthopedic implants were performed. Consequently, 
the corrosion of different metals generating debris was discussed and 
the annual corrosion rate was determined. The effects of corrosion on 
the covering of the specimen are discussed by taking metal 
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microscope images. According to the results collected; implant 
components play a tremendous role in debris formation. 
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Əmək prosesinin səmərəliliyinin artırılmasının ən yaxşı yolu 
onu avtomatlaşdırmaqdır. İş prosesinin avtomatlaşdırılması tətbiqi 
proqramlarda icra edilə bilən iş proseslərini yaratmağa, təsvir və 
idarə etməyə kömək edir. Lakin bu problemin həllində ən çətin 
məqam bütün şöbə işçilərinin ehtiyaclarını qarşılayacaq vahid sistem 
qurmaqdır. Avtomatlaşdırılmış inteqrasiya olunmuş müəssisə 
idarəetmə sistemlərinin təkamülündə ən son yenilik müəssisə 
resurslarının planlaşdırılması (ERP) sisteminin inkişafıdır.  

ERP sistemi mühasibatlıq proseslərini və idarəetməni 
avtomatlaşdırmaq üçün hazırlanmış korporativ informasiya sistemidir 
(KİS). Bir qayda olaraq, ERP sistemləri modul əsasında qurulur və 
bu və ya digər səviyyəyə qədər şirkətin bütün əsas proseslərini əhatə 
edir. 

Əsas biznes proseslerini əhatə edən tipik ERP sistemi aşağıdakı 
modullardan ibarətdir: 

İnventarizasiya idarəetmə modulu satın alınan materialların 
anbarlara daxil olunmasından müştəriyə məhsul olaraq satılmasına 
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qədər olan təchizat proseslərini əhatə edir. Bu komponent təşkilat 
daxilindəki bütün səhmlər haqqında məlumat toplayan, emal edən və 
hesabat verən sistemdir. 

Satış və Paylama: Satış və paylama modulu müştəridən 
məhsul sifarişin alınmasından istehsalın çatdırılmasına qədər olan 
prosesi əhatə edir. Bu modul üçün verilənlər sisteminin quruluşu 
şirkətlərin iş sahələrinə, coğrafi bölgüsünə, məhsul növlərinə və s. 
meyarlara görə dəyişə bilər. 

Keyfiyyətin idarə olunması: Bu modul keyfiyyət sertifikatının 
tələb oluna biləcəyi bütün addımların, alqoritmlərin izlənilməsini və 
idarə edilməsini əhatə edir. 

İnsan Resursları: Modul işçilərin işə götürülməsindən tutmuş 
karyera planlaşdırmasına və təlim planlamasına qədər müasir insan 
resursları yanaşmalarının bütün strateji aspektlərini əhatə edir. 

Maliyyənin idarə olunması: Maliyyə idarəetmə modulu 
maliyyə proseslərinin, borc və debitor borclarının və gələcək 
əməliyyatların izlənildiyi və qeydə alındığı moduldur. 

İstehsalın Planlaşdırılması və Nəzarət: Bu modul bazarın 
tələblərinə və müştərilərin sifarişlərinə uyğun olaraq istehsalın 
planlaşdırılmasını, izlənilməsini, maya dəyərini və nəzarətini ən 
uyğun şəkildə əhatə edir. 

Təchizat zəncirinin idarə olunması: Modul şirkətdaxili, 
şirkətxarici və şirkətlərarası minimum təchizatla zəncirin bütün 
iştirakçıları arasında birbaşa informasiya axınını, logistika zəncirini, 
tətbiqə sürətli keçidi və optimal istifadəni təmin edir. 

Satınalma: Satınalma modulu şöbələrdən müəssisəyə gələn 
material tələbatının müəyyən edilməsi, satıcıya bildirilməsi, 
izlənməsi və təhvil verilməsi prosesini əhatə edir. Bu komponent 
sifariş, maliyyəçi və baş mühasiblə real vaxtda işləyir. 

Müştəri Əlaqələri İdarəetməsi (CRM): CRM modulu 
müştərilər üçün təklif və qərarların idarə olunmasına imkan verir. 
Müştəri əlaqələri ilə bağlı fəaliyyətlərin tək bir mənbədən 
planlaşdırılmasını və təşkil edilməsini təmin etməklə planlaşdırma və 
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təşkilati səhvlərdən qaynaqlanan müştəri narazılığını minimuma 
endirməyə imkan verir. 

Layihənin idarə olunması: Modul layihə tipli işlər görən 
şirkətlər üçün hazırlanmışdır. Layihənin bütün fəaliyyətləri, 
sənədləri, satınalmaları, xərcləri və resursları layihə idarəetmə 
komponenti vasitəsilə izlənilir. Bu modul, adətən, mühasibat və 
maliyyə komponenti ilə birləşdirilmiş şəkildə işləyir. 

ERP sistemlərinin əsas mahiyyəti vahid inteqrasiya olunmuş 
paketdən istifadə edərək bütün iş proseslərini təmin etmək və 
bununla da, inteqrasiya problemlərini aradan qaldırmaqdır. ERP 
şirkətin bütün fərqli şöbələrini vahid verilənlər bazası ilə işləyən 
sistemdə birləşdirir, beləliklə də, bütün şöbələr asanlıqla informasiya 
mübadiləsi edə və bir-biri ilə əlaqə qura bilirlər.  

Müəssisə idarəetmə sistemlərinin və iş proseslərinin tətbiq 
edilməsindəki səhvlər son dərəcə arzuolunmazdır. Buna görə də ERP 
sisteminin tətbiqi şirkətin bütün fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir göstərə biləcək ən vacib layihələrdən biridir.  
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Neft yataqlarının işlənməsi təcrübəsi göstərir ki, bir neft yatağı 

işləndiyi bütün dövr ərzində hər – hansı rejimdə nadir hallarda 
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istismar olunur. İlkin işlənmə dövründə ilkin rezervuar təzyiqi neftin 
qaz ilə doyma təzyiqindən yüksək olan neft yataqlarında elastik rejim 
yaranır. Elastik işlənmə rejim şərtlərində mayenin quyulara hərəkəti, 
lay və maye elastik deformasiyasının potensial enerji istifadəsi 
səbəbindən baş verir [1,2]. Lakin, elastik işlənmə rejimində maye 
laydan çəkildikdə, oradakı təzyiq aşağı düşür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, neft layının rasional işlənməsi üçün, 
rejimlərin hər birinin nisbi əhəmiyyətini müəyyən etmək lazımdır, 
eləcədə  layın maksimum neft çıxarılmasını təmin edən müvafiq 
işlənmə rejimi texnologiyası seçilməlidir. Layların elastik işlənmə 
rejimində rezervuar təzyiqinin bərabər vahidlərdə aşağı düşməsini 
təmin etmək çox vacibdir. İş ondadır ki, rezervuar təzyiqinin aşağı 
düşmə tempi bilavasitə olaraq  quyu debiti ilə əlaqədardır, eləcədə 
rezervuar təzyiqinin qeyri – bərabər aşağı düşmədikdə layın ayrı – 
ayrı hissələrində elastik rejim həll olmuş qaz rejiminə keçir, nəticədə 
isə layın təbii enerjisi tam şəkildə istifadə olunmur.   

Bununla əlaqədar olaraq, hal – hazırki işdə, müəyyən bir 
qanuna uyğun olaraq müşahidə quyusundakı rezervuar təzyiqinin 
vaxta görə dəyişikliklərini əhatə edən edən quyu debitinin təmini 
üzrə məsələyə baxılır.  

Götürək ki, baxılan neft layı 
düzbucaqlı  oblastında yerləşir, eləcədə elastik rejimdə hidrodinamik 
cəhətdən mükəmməl qazma quyusu tərəfindən hazırlanmışdır.  Layın 
aşağı və yuxarı hissələri, eləcədə xarici sərhədi su keçirməyən 
sayılırlar. Quyuları, Dirak funksiyası ilə təsvir olunan nöqtəvi axın 
şəklində götürərək, elastik rejimin riyazi modelini aşağıdakı kimi 
götürək  
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(3)                                     
burada – t zaman anında nöqtəsində təzyiq, 

, ,  ) – 
Dirak delta funksiyası, –quyunun koordinat və debiti, 

– lay gücü, – mütləq lay keçiriciliyi,  – layın elastik 
tutum əmsalı.  

Fərz edək ki,   funksiyasından başqa  funksiyası da 
bilinmir və təyin olunmalıdır. Bu halda əlavə şərt kimi,  
koordinatlı müşaidə quyusunda təzyiqin zamana görə dəyişməsi 
qanunu verilir.   

              .                                                                                         
(4) 

 Beləliklə, tənlik (1) və (2) – (4) şərtlərinə cavab verən  və 

 funksiyalarının təyini məsələni əhatə edir.  
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ISO 9001 beynəlxalq standartı müəssisə və təşkilatlarda 
rəqabət qabiliyyətini və iqtisadi səmərəliliyi artırmağa, xərcləri 
azaltmağa və prosesləri səmərəli şəkildə idarəetməyə  kömək edən 
sistemdir. 2008-ci il versiyasının tələblərinə uyğun yaradılmış 
keyfiyyət idarəetmə sistemlərinin (KİS) effektivliyi ISO 9001:2015 
standartında formalaşdırılmış yeddi keyfiyyət idarəetmə prinsipinin 
düzgün həyata keçirilməsindən asılıdır. Onlardan ən mühümü 
dördüncü – proses və sistemli yanaşma prinsipdir. Sistemli bir 
yanaşma ilə bütün maraqlı tərəflərin tələblərinə cavab verən 
inteqrasiya olunmuş KİS-ə hər zaman ehtiyac vardır. Buna görə də, 
son vaxtlar müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarda KİS-in 
inteqrasiyası üzrə işlərin fəal şəkildə inkişaf etdirilməsinə başlanılıb.  

Proses və sistemli yanaşma prinsipi keyfiyyətin idarə 
edilməsindən bütün təşkilatın keyfiyyətinin idarə edilməsinə keçidi 
nəzərdə tutur. Müəssisə və təşkilatlarda ISO 9001:2015-ə uyğun 
olaraq istehlakçıların ehtiyaclarına və digər maraqlı tərəflərin 
(sahibkarlar, təchizatçılar, əməkdaşlar, cəmiyyət, tərəfdaşlar və s.) 
ehtiyaclarına balanslaşdırılmış bir yanaşmanı təmin etmək lazımdır. 
ISO 9001:2015 standartı bu inteqrasiya istiqamətini konsolidasiya 
edir: bütün maraqlı tərəflərin tələblərinə cavab verməyə xüsusi diqqət 
yetirir, idarəetməyə sistemli yanaşma prinsipini bəyan edir və bu 
kimi digər prosesləri həyata keçirir. Yaxın keçmişdə ISO 9001:2015-
ci il standartına əsaslanaraq EFQM-in KİS ilə inteqrasiyası 
istiqamətində fəal şəkildə tədqiqatlar aparılmış və uğurlu nəticələr 
əldə edilmişdir. Bununla belə, bu cür inteqrasiya üçün ümumi 
məqbul hesab edilən xüsusi mexanizmlər hələ də 
təkmilləşdirilməlidir. 

Bunun üçün aşağıdakı problemləri həll etmək lazımdır: 
1) Bütün maraqlı tərəflərin məmnunluğunun 

qiymətləndirilməsi metodologiyasını hazırlamaq (bu günə qədər 
yalnız istehlakçılar üçün məmnuniyyətin qiymətləndirilməsi 
metodologiyası işlənib hazırlanmışdır);  
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2) Bütün maraqlı tərəflərin tələblərinə cavab vermək 
baxımından optimal olan təşkilatın inkişaf strategiyasının müəyyən 
edilməsi üçün metodologiya yaratmaq; 

3) Müasir dünya bazarının tələblərinə cavab verməyən 
müəssisələrdə idarəetmə sistemini yenidən qurmaq.  

Yuxarıda qeyd edilənləri yerinə yetirmək nə qədər çətin olsa 
da, bir o qədər vacib və əhəmiyyətlidir. Təşkilatda bir iş prosesinə 
yönəlmiş bir sistem olaraq KİS-in yaradılması, onun yalnız ISO 
9001:2015 tələblərinə uyğunluğunu təsdiqləməyə deyil, eyni 
zamanda təşkilatda rəqabət qabiliyyəti və iqtisadi səmərəliliyi 
istiqamətində əhəmiyyətli bir artımı təmin etməyə imkan verir.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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Tezisdə verilənlərin emalının avtomatlaşdırılması, onlayn 
analiz edilməsi üçün istifadə edilən OLAP texnologiyası haqqında 
məlumat verilmişdir. 

verilənlərin emalı, avtomatlaşdırma, analitik sistem 
Son zamanlar verilənlərin analitik emalı üçün müasir 

texnologiyalar qarşısında qoyulan problemlər öz həllini tapmaqda 
davam edir. Bu cür texnologiyalar idarəetmədə informasiyanın 
operativ emalını təmin edir və müxtəlif vizuallaşdırma vasitələri ilə 
tam şəkildə avtomatlaşdırmanı həyata keçirir. Belə texnologiyalardan 
biri də verilənlərin operativ analitik emalını təmin edən OLAP 
texnologiyasıdır (On-Line Analytical Processing). OLAP – verilənlər 
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anbarlarında və bazalarında verilənlərin çox böyük sürətlə emalını, 
çoxölçülü analizini həyata keçirən proqram təminatıdır. OLAP 
istifadəçilərə eyni anda verilənlər anbarındakı məlumatları təhlil 
etməyə imkan verən bir proqram təminatı olub analitiklərin iş 
məlumatlarını fərqli formalarda emal etməyə imkan verir. Təsnifatına 
görə OLAP sistemlər müxtəlifdir. Məsələn, hazırlıq dərəcəsinə görə, 
verilənlərin saxlanma üsuluna görə və s.  

Əksər OLAP sistemlərinin özəyi olan OLAP kub (hiperkub) 
çoxölçülü verilənlərin ənənəvi relyasiyalı verilənlər bazasından daha 
sürətli və səmərəli şəkildə işlənib analiz edilməsini mümkün edən 
massiv əsaslı çoxölçülü verilənlər bazasıdır. OLAP kubu, ölçülərə 
görə təsnif edilən ölçü adlanan ədədi faktlardan ibarətdir. Relyasiyalı 
verilənlər bazası ikiölçülü cədvəl şəklində (sətir/sütun) istifadəçilərə 
təqdim olunur. Verilənlər bazasındakı hər bir "fakt"  iki ölçünün 
kəsişməsində yerləşir. OLAP kubu əlavə təbəqələrlə genişləndirilir 
və burada “faktlar” və “arayışlar” cədvəllərindən istifadə olunur.  

OLAP-ın  aşağıdakı modelləri vardır: 
• ROLAP (Relational Online Analytical Processing) – 

verilənləri təhlil etmək üçün çoxölçülü modellərdən istifadə edir və 
verilənlərin əvvəlcədən hesablanmasını və saxlanmasını tələb etmir;  

• MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) - 
müxtəlif kombinasiyalar vasitəsilə saxlanılan verilənlərə daxil olan 
çoxölçülü kubdan istifadə edir; 

• HOLAP (Hybrid Multidimensional Online Analytical 
Processing) -  MOLAP və ROLAP modellərinin inteqrasiyası 
əsasında reallaşdırılır.  
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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In today's world, where the pace of life speeds up every year, 
many people increasingly put themselves at risk of overstress, 
overwork and various kinds of psychological trauma, which can lead 
to physiological abnormalities.  

It is a well-known fact that stress increases muscle tone and 
anxiety, which can lead to a variety of ailments that can take us out 
of the rhythm of life. Sudden or gradual increase in muscle tone may 
indicate the development of disease in the body. 

Relaxation of both the musculoskeletal system and the psycho-
mental system is one of the most useful methods of fighting the 
above mentioned problems. In medicine the most common and 
effective method of relaxation is physiotherapy. The effectiveness of 
physiotherapy treatment has been repeatedly proven in studies of 
universities and clinics in various countries. Physiotherapy offers a 
variety of effects on the patient. It may be electroneurostimulation, 
electrophoresis, vacuum therapy, magnetotherapy, light therapy, 
inhalation devices, ultrasound treatment and much more.  

Also the obvious advantages of using physiotherapy as 
opposed to surgery or pharmacological treatment are cheapness, in 
comparison with surgery, non invasiveness, painlessness, absence of 
side effects, absence of toxic substances and their manifestations, 
assistance in general recovery, even after surgery, and increase in the 
protective properties of the organism.  
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Of course, there are cases where surgery is essential and in 
such a case, physiotherapy will only serve as an additional, post-
operative recovery treatment.  

In order to treat the patient it is first necessary to gather enough 
information to be able to treat the patient properly. For an accurate 
diagnosis it is necessary to study all the scans and initial findings of 
the patient and compare them in order to monitor the progress or lack 
thereof in the future. To process such a big amount of information 
will be one of the most difficult tasks for a doctor - and why should it 
be, when we live in the era of computer technology advancement.  

Many medical centers are now using powerful computers to 
process patient data. But records alone do not meet today's standards 
when it comes to the use of computer systems.  

Artificial intelligence has become widespread in various fields 
of human activity and medicine in particular. It allows us to process a 
large volume of information, work with databases and also saves a 
lot of time. The only thing necessary is to know how to handle a 
computer, have sufficiently powerful iron and specialists who will 
write or tune existing programs under the necessary tasks for us.  

The use of fuzzy logic can also have a very positive influence 
on the prescription of the correct physiotherapy treatment, on the 
analysis of the already existing values and on the comparison with 
the norms based on the previously registered data.  

Computer aided medicine, and in particular artificial 
intelligence and fuzzy logic, are making a significant difference in 
speeding up patient treatment, helping in the diagnosis of various 
diseases as well as automating and improving the treatment process 
itself. 

 
REFERENCES 

1. Flynn D.M. “Chronic musculoskeletal pain: nonpharmacologic, 
noninvasive treatments”. American Family Physician journal. 
2. Smith C.A., Levett K.M., Collins C.T., et al. “Relaxation techniques for 
pain management in labour”. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
3. Efimov A.N., Efimova A.A. “Use of fuzzy logic in medicine”. 



 484 

 
İNFORMASIYANIN QORUNMASININ KRIPTOQRAFIK 

ÜSULLARI 
 

Tələbə: 
Fidan Şahmərdan qızı                            

Elmi rəhbər: 
Ass. H. T.Paşayeva                

III kurs, 601.19 qrup                                             
 

Daim inkişaf edən texnologiyalar insan həyatını asanlaşdırsa 
da, fərdi və məxfi məlumatların mühafizəsi çətin bir problemə 
çevrilir. Məxfi informasiyanı qorumaq üçün müxtəlif üsullardan 
istifadə olunur.  

Baxılan işdə məxfi informasiyanı mühafizə etmək üçün 
kriptoqrafiya üsulları tədqiq edilmişdir.  Kriptoqrafiyanın məqsədi, 
kriptoqrafik sistemlər və onlara qoyulan tələblər şərh edilmiş, ilkin 
şifrələmə alqoritmləri haqqında məlumat verilmişdir.  

Son zamanların ən məşhur və geniş yayılmış simmetrik 
şifrələmə alqoritmi Advanced Encryption Standard (AES) - dir.  
Müasir kriptoqrafiyada AES həm aparat, həm də proqram 
təminatında geniş tətbiq olunur və dəstəklənir. İndiyə qədər AES-ə 
qarşı heç bir praktiki kriptoanalitik hücum aşkar edilməmişdir. 
Bundan əlavə, AES, açar uzunluğunun daxili rahatlığına malikdir ki, 
bu da "gələcəkdə qorunmanın" tam açar axtarışını yerinə yetirmək 
qabiliyyətini müəyyən dərəcədə təmin edir. 

AES- in əsası Rijndael alqoritmidir. Bu zaman saniyədə bir 
neçə meqabayta qədər şifrələmə sürətini əldə etmək mümkündür. 
Alqoritmin qurulmasında Qalua meydanından istifadə olunur: 

 
Kodlar polinom çoxhədli şəklində təsvir edilir. 
AES bütün hesablamalarını bitlərdən çox baytlarla yerinə 

yetirir. Beləliklə, AES düz mətn blokunun 128 bitini 16 bayt kimi 
qəbul edir. Bu 16 bayt matris olaraq dörd sütun və dörd sətirdə 
düzülmüşdür.  

1)( 348 ++++= xxxxxm
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Müasir proqramlaşdırma vasitələrindən  istifadə etməklə 
proqram təminatı işlənib realizə olunur. 
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DATA MINING analiz proseslərini yerinə yetirmək üçün lazımi 

verilənləri əldə etməyə və eyni zamanda müvafiq 
qanunauyğunluqları aşkarlamağa imkan verir. Tezisdə Data Mining-
dən istifadə etməklə müxtəlif təsnifat üsulları müzakirə edilir.  

Data Mining ingilis dilindən tərcümədə verilənlərin qazılıb 
çıxarılması mənasını verir. Başqa sözlə bu termin kompüter 
emlərində verilənlərin intellektual analizi mənasında istifadə olunur.  
Nümunələri müəyyən etmək və onlar haqqında daha çox fikir əldə 
etmək üçün məlumatları müxtəlif yollarla qazmağı nəzərdə tutur. 

Data Mining prosesində təsnifat məsləsi mövcud verilənlər 
toplusunun verilənlərini (obyektləri) təyin edən əlamətlər 
müəyyənləşdirilir. Əlamətlər əsasında konkret obyekt siniflərə 
ayrılır. Təsnifat alqoritmləri iki kateqoriyaya bölünür: 
yaradıcı(generative) və ayırıcı(discriminative). 
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Generativ təsnifat alqoritmi fərdi siniflərin paylanmasını 
modelləşdirir. Modelin parametrlərini qiymətləndirmək üçün Naive 
Bayes metodundan istifadə olunur. 

Ayırıcı təsnifat müşahidə olunan verilənlərdən istifadə edərək 
modelləşdirməni yerinə yetirir və verilənlərin optimal paylanması 
təmin edir.  

Təsnifatlaşdırma üçün maşınla öyrətmə modelində aşağıdakı 
metodlardan istifadə olunur:  

Logistik reqressiya, xətti reqressiya, qərar ağacları, təsadüfi 
meşə, Naive Bayes, K-ən yaxın qonşular. 

Logistik reqressiya (Logistic regression) müəyyən bir 
hadisənin və ya sinifin ehtimalını modelləşdirməklə birdən çox 
müstəqil dəyişənin tək bir nəticə dəyişəninə təsirini anlamağa kömək 
edir. 

Xətti reqressiya (Linear regression) nəzarətli öyrənməyə 
əsaslanmaqla müəyyən bir müstəqil dəyişənə görə asılı bir 
dəyişənlərin qiymətlərini proqnozlaşdırır.  

Qərar Ağacları (Decision trees) ağaca bənzər bir sxemdir. 
Burada hər bir daxili qovşaq şərt üzrə testə istinad edir və hər bir 
budaq testin nəticəsini (doğru və ya yalan) ifadə edir. Verilənləri 
qərar ağacına görə fərqli siniflərə ayırmaqla  yeni bir verilənlər 
toplusunun hansı siniflərə aid olacağını təxmin edilir.  

Təsadüfi meşə (Random forest) təsnifat metodu verilənlər 
bazasında birdən çox qərar ağacına uyğundur. Proqnozlaşdırma 
dəqiqliyini artırmaq və uyğunlaşmanı idarə etmək üçün ortalamadan 
istifadə edir. 

Sadə Bayes(Naive Bayes) alqoritmi hər bir xüsusiyyətin bir-
birindən müstəqil olduğunu və bütün xüsusiyyətlərin nəticəyə 
bərabər töhfə verdiyini nəzərdə tutur. Onun spam filtrasiyası və 
sənədlərin təsnifatı kimi bir çox tətbiqi var. 
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K - ən yaxın qonşular (K-nearest neighbours) alqoritmi qeyri-
xətti proqnozlaşdırmada istifadə olunur. Ən yaxın qonşularının 
sinifini taparaq yeni bir test verilənlər toplusunun sinifini 
proqnozlaşdırır.  

Nəticə. Təsnifat məsələsi Data Mining texnologiyasının ən 
populyar bölmələrindən biridir. Tezisdə bu texnologiyada tətbiq 
olunan bəzi təsnifatlaşırma metodlarına baxılmışdır. 
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   Bir şirkətin onlayn olaraq qurulması şirkəti də kiber hücumlara 
qarşı həssas buraxa bilər, bu da sahiblərinin veb sayt və sağlam bir 
rəqəmsal marketinq strategiyası yaratmaqla yanaşı sağlam bir kiber 
təhlükəsizlik siyasəti qurmağı da düşünmələri lazım olduğunu 
bildirir. Qurbanın kim olmasından asılı olmayaraq kiber hücum 
potensial zərərli olsa da, bir şirkət üçün daha da təhlükəli və ölümcül 
ola bilər. Bir şirkətə hücum edildikdə, onlar nəinki öz şəxsi 
məlumatlarını və pullarını itirə bilər, həm də müştərilərinin 
məlumatlarını, şəxsi məlumatlarını və kredit məlumatlarını itirə 
bilərlər. Bu, əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz itkisinə və azaldılması 
mümkün olmayan bir şəxsiyyət probleminə səbəb ola bilər. Bildirilir 
ki, bütün onlayn kiber hücumların  43%-i kiçik biznesə hücum edir. 
Bunun səbəbi, kiber təhlükəsizlik üçün yaxşı bir komandaya sahib 
olma ehtimallarının az olmasıdır. Bu arada, işin onlayn kiber 
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hücumlardan qorunmasına kömək etmək üçün əməl oluna biləcək 
bəzi ümumi kiber təhlükəsizlik qaydaları. 

• Şirkət daxilində təhlükəsizlik haqqında söhbətləri artırın.  
İşçilərin nəzarətində olmasa da, texnologiya işçilərini qoruya 

bilmədiyi üçün zərərli hakerlərin istifadə edə biləcəyi açıq boşluqlar 
buraxdığı üçün şirkət hələ də yüksək risk altındadır.  Başlanğıc üçün, 
bütün işçilərin hər il və ya yarım ildə bir dəfə bu təhsildən keçmələri 
üçün təhlükəsizlik maarifləndirmə təhsili məcburi olmalıdır. 
Nəhayət, işə başladıqdan sonra işçilər hücumdan necə qorunacağını 
bilməlidirlər. Bir hücum nə qədər tez bağlanarsa, əhəmiyyətli itki 
şansı o qədər az olar. 

• Bir kiber təhlükəsizlik bələdçisi paylayın. 
Bu, bir kiber təhlükəsizlik planı hazırlayaraq bütün işçilərə 

paylamaqla edilə bilər. Bu strategiya fırıldaqçıların necə təsbit edilə 
biləcəyini, təhlükəsiz parolların hazırlanmasına dair təlimatları və 
işçilərin iş yerində internetə necə daxil olmasını izah edəcək. 
Qaydalara görə, işçilərin internetdən şəxsi istifadə 
məhdudlaşdırılmalı və ya tamamilə qadağan edilməlidir. Kiber 
təhlükəsizlik siyasəti, hər zaman təhlükəsiz olmasını təmin etmək 
üçün həssas məlumatların necə işləndiyini açıq şəkildə izah etməlidir. 
Bura digər işçilər və ya səlahiyyətli şöbələr tərəfindən həssas 
məlumatlara girişin məhdudlaşdırılması daxil ola bilər. 

•  Həmişə məlumatları şifrələyin. 
İş məlumatlarını qorumağın ən yaxşı yolu həmişə onu 

şifrələməkdir. Şifrələmə, üçüncü bir şəxsin məlumatlara çıxışı olsa 
da, düzgün icazəni göstərə bilmədiyi üçün məlumatları oxuya 
bilməməsi deməkdir. Şifrələmə məxfi məlumatların təhlükəsiz 
saxlanmasına kömək edir və işçilər arasında göndərilən bütün e -poçt 
və faylların qəbuledilməz olmasını təmin edir. Sızıntılar, iş zəncirinin 
hər hansı bir yerində şifrələmə pozuntusu baş verdikdə baş verir; 
Əlavə bir addım atmaq təşkilatın və işçilərin hər zaman qorunmasına 
kömək edəcək. 
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OPTRON QURĞULARININ ƏSAS PARAMETİRLƏRİ 
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Hal - hazırda optoelektronika sahəsi ən çox satılan 
yarımkeçirici qurğular siyahısına başçılıq edir (18 milyard dollara 
qədər). İqtisadi bazarda işıq yayan diodlar (LED) əhəmiyyətli satış 
həcmini təşkil edir. LED - lər heteroepitaksial quruluşlar əsasında 
hazırlanır və 25 lm / Vt -dan çox (15 lm / Vt közərmə lampaları) işıq 
effekti verir. Böyük formatlı küçə ekranları üçün super parlaq LED - 
dən istifadə olunur. 

Optron qurğular cib telefonlarının, daha dəqiq desək, aşağıda 
göstərilən tələblərə malik portativ displeylərin perspektiv 
elementləridir:  

- xərc, çəki və enerji istehlakının azalması; 
- etibarlılıq və dayanıqlığın artması; 
- məlumatların bərpası keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 
- performansın yaxşılaşdırılması. 
Otpron qurğular işarələnərkən, birinci hərf və ya rəqəm 

şüalandırıcı materialını (A və ya 3 – GaAlAs və ya GaAs), ikinci hərf 
hasnı sinfini, üçüncü hərf isə fotodetektorun növünü göstərir. 

Optron qurğu məhsullarını təsnif edilərkən iki məqam nəzərə 
alınır: fotodetektorun növü və bütövlükdə cihazın konstruktiv 
xüsusiyyətləri. 

Birinci təsnifat xüsusiyyətinin seçimi, demək olar ki, bütün 
optron qurğuların girişində bir LED olması və cihazın funksionallığı 
fotodetektorun çıxış xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunması ilə 
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əlaqədardır. İkinci amil isə, optron qurğusunun tətbiq spesifikasını 
təyin edən konstruktiv icraat ilə bağlıdır.  

Bu qarışıq dizayn və dövrə təsnifat prinsipindən istifadə 
edərək, optron qurğu məhsullarının üç əsas qrupunu ayırmaq olar: 
optopar (elementar optron qurğular), optoelektron (optron) inteqral 
sxemlər və optron qurğuların xüsusi növləri. Bu qrupların hər birinə 
çox sayda cihaz növü daxildir. 

Ən çox yayılmış optopar üçün aşağıdakı ixtisarlar istifadə 
olunur: 

D - diod, T - tranzistor, R - rezistor, Y - tiristor, T2 - kompozit 
fototranzistorlu, DT - diod tranzistorlu, 2D (2T) - diodlu 
(tranzistorlu) diferensial. 

Diod və tranzistor optoparlarının ən vacib parametri cərəyan 
ötürmə əmsaldır. Çıxış cərəyanının artma zamanı, qoşulma zamanı 
gecikmə zamanı, eləcədə cərəyanının artma zamanının və qoşulma 
zamanı gecikmə zamanı ilə cəmi kimi parametirlərinin təyin 
edildikdə istinad səviyyə kimi 0.1 və 0.9 səviyyələri götürülür, 
siqnalın ümumi gecikmə zamanı 0,5 impuls amplitudu səviyyəsi üzrə 
təyin olunur.  

Galvanik izolyasiya parametrlərinə aşağıdakılar aiddir: giriş və 
çıxış arasında maksimal icazə verilən pik gərginliyi, giriş və çıxış 
arasında icazə verilən maksimal gərginlik, galvanik izolyasiya 
müqaviməti, keçid tutumu, giriş və çıxış arasında maksimal icazə 
verilən gərginlik dəyişmə sürəti. Bu parametirlərdən ən vacibi giriş 
və çıxış arasında maksimal icazə verilən pik gərginliyidir. Məhz bu 
parametir optoparın dielektrik gücünü, eləcədə qalvanik izolyasiya 
elementi kimi onun imkanlarını təyin edir.  

Optron qurğuların nəzərdən keçirilmiş parametrləri 
optoelektron inteqral sxemləri təsvir etmək üçün tam və ya bəzi 
dəyişikliklərlə istifadə olunur. 
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“İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT” BÖLMƏSİ 
 

İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİNİN İQSİTADİ 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Bakalavr:    Elmi rəhbər: 
Abbasova Ləman Rafiq   Dos.Ə.Ə.Əhmədova 
III Kurs. Qrup - 723.19 

 
Dünya iqtisadiyyatındakı son dəyişikliklər və böhran əsasən 

investisiya layihələrinin qiymətləndirlməsində aşağıda-kıların 
qabaqcadan nəzərə alınmasını proqnozlaşdırılması yanaşmasını irəli 
sürmüşdür: 

- Məhsullar, iqtisadi resurslar və pul vəsaiti axınının 
modelləşdirilməsi;  

- Layihəni həyata keçirməyə namizəd olan müəssisənin 
maliyyə vəziyyətinin, bazar təhlilinin nəticələrinin nəzərə alınması, 
layihə rəhbərlərinin etibarlı şəxslər olması, eləcədə layihənin həyata 
keçirilməsinin ətraf mühitə təsiri diqqətlə öyrənilməsi;  

- İnflyasiya və ödənişlərin gecikdirilməsi kimi amillərin nəzərə 
alınması;  

- Layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar risk və qeyri-
müəyyənliyin nəzərə alınması. 

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi deyəndə isə onun 
effektivliyinin, səməriliriyinin və maliyyə qabiliyyyətinin 
qiymətləndirilməsi başa düşülür. İnvestisiya layihələrinin 
qiymətləndirilməsi qanunvericilik baxımından məcburi deyil, amma 
hər bir investor yatırdığı vəsaitin itirilməsindən qorunmaq, riskləri 
tarazlaşdırmaq və mənfəət əldə etmək üçün layihəni 
qiymətləndirməyə meylli olur. Hansısa bir investisiya layihəsinin 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün ilk öncə müəyyən bir iş 
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planı, sonra isə müəyyən iqtisadi və riyazi model qurulur və 
öyrənilir. Modelləşdirmə zamanı mürəkkəb proseslər sadələşdirilir, 
əhəmiyyətsiz amillər atılır. Bu qiymətləndirməni aparan şəxsə qərarı 
qəbul etməyə təsir edən bütün məlumatlar verilməlidir. Layihə 
qiymətləndirilməsi çox maliyyə tələn edən və çətin prosesdir. 

İnvestisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirmə modelləri: 
• Ümumi layihə səmərəliliyi, 
• Layihədə iştirakın səmərəliliyi. 
Hər bir investisiya layihəsinin qiymətlındirilməsi zamanı bir 

neçə suallar qoyulmalıdır: 
1. Layihənin gəliri ( gözlənilən satış həcmi, nəticədə yeni 

hansı məhsullar yaranacaq, əlavə gəlir və s.) 
2. Əməliyyat xərcləri ( maaş, cədvəl, mateial, avadanlıqların 

saxlanılması, marketinq və s. xərclər) 
3. İnvestisiyalar (torpağın alınması, avadanlıq, tikinti və s. 

xərclər) 
4. Maliyyələşdirmə (maliyyə mənbələri, iqtisadi mühit, 

vergilər) 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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BİZNESDƏ KONTROLLİNQ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ VƏ 

STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
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İqtisadi mühitin qeyri-sabitliyi və mürəkkəbliyi, fəaliyyət 
göstərmələri üçün təsirli bir mexanizm yaratmaq üçün təşkilat 
rəhbərlərindən ciddi səylər tələb edir. Biznesmenlərin işgüzar 
fəaliyyətinin inkişafı MDB ölkələri təşkilatlarının bazar 
münasibətlərinə keçməsi ilə inkişaf etmiş kontrollinq anlayışlarının 
və yanaşmalarının təşkilatlarda tətbiqinin intensivliyindən asılıdır. 
Kontrollinq sistemində bütün elementlərin, alt sistemlərin və 
kommunikasiyaların, habelə inteqrasiya, sistemin təşkili və məlumat 
axınının əlaqələndirilməsi, idarəetmə prosesi, funksional sahələr, 
təşkilati vahidlərlə bağlı informasiya əldə edilir və istiqamətlər 
müəyyənləşdirilir. İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi sahəsində kontrollinq sisteminin böyük əhəmiyyəti 
vardır. Kontrollinqin əsas vasitələri aşağıdakılardır: 

- idarəetmə uçotu; 
- büdcə tərtibatı; 
- proseslərə görə xərclərin hesablanması (Activity Based 

Costing); 
- məhsulun ömrü üçün xərclərin hesablanması (Life Cycle 

Costing); 
- balanslaşdırılmış hesab kartı (Balanced Scorecard); 
- beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına uyğun olaraq 

hesabatların hazırlanması. 
Kontrollinq bir sistem kimi iki əsas aspektdən ibarətdir: strateji 

və operativ. Strateji kontrollinq xarici mühiti, müvəffəqiyyətin 
strateji amillərini, mövcud alternativləri idarə edən kontrollinqin ən 
vacib həlqəsidir. Strateji kontrollinq uzunmüddətli strategiya və 
proqramların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Operativ kontrollinq 
müəssisənin cari məqsədləri, habelə xərc-fayda nisbətini 
optimallaşdırmaq üçün vaxtında qərarlar qəbul edilməsindən 
ibarətdir. Operativ kontrollinq müəssisənin qısamüddətli 
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məqsədlərinə çatmasına yönəlmişdir. Azərbaycanda kontrollinq 
sistemi bir neçə il əvvəl tətbiq olunmağa başladı. Artıq bu 
təcrübədən uğurla istifadə edən bir neçə şirkət vardır. Ancaq  qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bu cür idarəetmə texnologiyasının 
tətbiqinin öz çətinlikləri vardır. Buna misal kimi bürokratiya və vergi 
siyasətini, habelə şirkətlərin vergi ödənişlərini azaltmaq istəməsini 
göstərmək olar.Bir çox Azərbaycan müəssisəsi hələ də sürətli 
böyümə mərhələsindədir və kontrollinqin onlar üçün indi aktual 
olmadığını düşünürlər. Ancaq inkişafının son mərhələsinə qədəm 
qoyan firmalarda standart kontrollinq proqramlarına başlanması 
vacib hesab olunur. 
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SƏNAYEDƏ DAVAMLI İNKIŞAFIN ROLU: ÖLKƏLƏR 

ÜZRƏ SƏNAYE İSTEHSALI DAVAMLILIĞININ  
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
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Tədqiqat işində hər bir ölkə iqtisadiyyatında davamlı 

inkişafın rolu və əhəmiyyəti, əldə olunan nəticələrin araşdırılması və 
qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün görülən işlərin mahiyyəti açıqlanır. 
Sonrakı mərhələdə Sənayedə davamlı inkişaf  trendlərini göstərən 
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sintetik göstəricilər üzrə dünya ölkələri  nümunəsində kontent analizi 
aparılmışdır.  

İnklüziv və dayanıqlı sənaye inkişafı hər bir dövlət üçün əsas 
gəlir mənbəyidir.  Davamli inkişaf bütün insanların həyat 
səviyyəsinin sürətli və davamlı yüksəlməsinə imkan yaratmaqla 
ekoloji sağlam sənayeləşməyə texnoloji həllər təqdim edir. Texnoloji 
tərəqqi, artan resurs və enerji səmərəliliyi kimi ekoloji məqsədlərə 
çatmaq üçün davamlı inkişafın sənayedəki rolunu anlamaq lazımdır. 

Son bir neçə il ərzində beynəlxalq ictimaiyyət tərəqqini 
sürətləndirmək və 2015 -ci ildən sonra daha iddialı, əhatəli və 
universal inkişaf çərçivəsinə yol açmaq üçün yeni yanaşmaların irəli 
sürülməsində böyük sıçrayış etdi. İnklüziv və dayanıqlı sənayeləşmə 
“2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəmi”də  də mühüm yer alır. 

Sənayedə davamlı inkişaf  aşağıdakı dörd əsas prinsipi rəhbər 
tutur: 

1. Sənaye artımından faydalandıqda heç kim geridə 
qalmamalıdır, sənayenin kritik sosial və humanitar ehtiyaclarını 
ödəmək üçün lazım olan sərvəti yaratdığından, ölkələrdə cəmiyyətin 
bütün təbəqələri arasında rifah artımı paylanmalıdır. 

2. Hər bir ölkə iqtisadiyyatında daha yüksək bir sənayeləşmə 
əldə etməklə sənayedə mal və xidmətlər bazarnın qloballaşmasından 
faydalanmalıdır. 

3. Ekoloji cəhətdən davamlı şəkildə daha geniş iqtisadi və 
sosial tərəqqi dəstəklənməlidir. 

4. İnkişafın təsirini maksimum dərəcədə artırmaq üçün bütün 
bilik mərkəzləri birləşdirilməlidir. 

Etibarlı, davamlı, dayanıqlı və keyfiyyətli infrastruktur: 
iqtisadi inkişafa və insan rifahına dəstək olmaq üçün regional və 
sərhədlərarası infrastruktur daxil olmaqla, bütün ölkələr üçün 
bərabər və əlverişli şəkildə əlçatan olmasına xüsusi diqqət 
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yetirilməlidir. Sonda qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilədə son 
dövrlərdə davamlı inkişaf prosesi həm hər bir dövlət üçün ayrılıqda 
vacib amildir, həm də ümumi dünya səviyyəsində araşdırılan və həll 
edilməyə çalışılan məsələdir. Bu sferada görülən işlər öz müsbət 
nəticəsini praktikada qısa müddətdə göstərir. 
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QƏRARLARIN QƏBULUNDA EVRİSTİK METODLARDAN 
İSTİFADƏNİN YAXŞILAŞDIRIMASI 

 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
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 Bildiyimiz kimi idarəetmənin mahiyyəti qərar qəbul 

etməkdir. Rəqabət mühitində uğur qazanmaq üçün nəyinki 
keyfiyyətli və ucuz məhsul istehsal etməli, həmçinin keyfiyyətli 
qərar qəbul etmək lazımdır. Buna görə də şirkətlər qərar qəbul edən 
zaman modellərə və sistemlərə ehtiyac duymaqla yanaşı insanlara 
düşüncə tərzlərini, qərar qəbul etmələrini və məlumatları təhlil 
etməyi tövsiyə etməlidirlər. Bəs doğru, səmərəli qərar qəbul etmək, 
müasir şəraitə uyğunlaşmaq üçün biz qərarların qəbulunda hansı 
metoddan istifadə etməliyik? Bu zaman biz evristik metoda üz 
tuturuq. Evristik metod “eurisko” sözündən meydana çıxmış, 
“axtarmaq”, “kəşf etmək” mənasını verən bir problemin həllinə 
yanaşmadır. Evristik metod, qərar qəbul edənlərin analtik bacarığına, 
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məntiqə, sağlam düşüncəyə həmçinin yeni məlumatların olduğu 
RAD təcrübəsinə əsaslanır və problemləri tez bir zamanda həll edir. 
Burada toplanmış təcrübələr nəzərə alınır və alternativlər müqayisə 
olunur. Həmçinin o problemləri həll etməyə sürətli, təcili qərarlar 
qəbul etməyə kömək edən düşünmə vasitəsidir. Evristik metodların 
üstünlüyü odur ki o dərhal qəbul edilir, üstün olmayan cəhəti isə 
səhv qərarların seçilməsinə zəmanət vermir.  

Niyə evristik metoddan istifadə etməliyik? 
1. Xüsusiyyətlərin dəyişdirilməsi: İnsanlar mürəkkəb sualların 

yerinə sadə və əlaqəli suallar qoyurlar.  
2. Səylərin azaldılması: İnsanlar qərarlar qəbul edən zaman 

lazım olan zehni səyləri azaltmaq üçün bu metoddan istifadə edirlər.  
3. Sürətli və qənaətli: İnsanlar müəyyən kontekstlərdə sürətli və 

düzgün ola bilirlər. 
Qərarların qəbulunda evristik metoddan istifadəni 

yaxşılaşdırmaq üçün nə etməliyik? 
1.Problemi anlamaq üçün cəhd etmək -Problem nədir, nə baş 

verir və s. kimi suallara cavab vermək. 
2. Bir plan etmək- Bu mövcud problemə ən uyğun olan doğru 

strategiyanı seçməklə əlaqəlidir.  
3. Bu planı həyata keçirmək- Strategiyanı seçdikdən sonra plan 

tez həyata keçirilə bilər. Burada səbirli olmaq və zamana diqqət 
etmək vacibdir.  

4. Qiymətləndirmək və uyğunlaşdırmaq- görülən işləri diqqətlə 
nəzərdən keçirməli həmçinin düşünmək üçün vaxt ayırmaq lazımdır.  

Qərarların qəbulunda evristik metoddan istifadə edən zaman etik 
kodekslərə də diqqət etməliyik. İnsan resurslarına hörmətlə, ədalətlə 
yanaşmalı tam məmnuniyyəti, insanlara, etiqadlarına, problemlərinə, 
nəzakətliliyinə, incəliyinə diqqət etməliyik.  
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MONETAR SİYASƏT: İQTİSADİYYATIN 

TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ NƏZARƏT MEXANİZMİ 
 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
Babayev Elsevər Rəsul oğlu    Dos.N.H.Abbasova  
IV kurs. Qrup 721.18      

 
Pul – kredit (monetar) siyasəti bir ölkənin mərkəzi bankının 

ölkənin bankları, istehlakçıları və müəssisələri üçün mövcud olan 
ümumi pul təklifini nəzarətə alaraq, davamlı iqtisadi artıma nail 
olmaq üçün həyata keçirilə bilən hərəkətlər toplusudur. 

Monetar siyasətin məqsədi işsizliyin və infilyasiyanın idarə 
edilməsi, valyuta məzənnələrinin sabit saxlanması və davamlı 
iqtisadi artıma nail olmaqdır.  

Monetar siyasətin alətləri-Mərkəzi banklar pul siyasətini 
həyata keçirmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Geniş 
istifadə olunan siyasət vasitələrinə bunlar daxildir: 

Faiz dərəcəsinin tənzimlənməsi – Mərkəzi bank uçot 
dərəcəsini dəyişdirərək faiz dərəcələrinə təsir edə bilər. Diskont 
dərəcəsi qısamüddətli kreditlər üçün mərkəzi bank tərəfindən 
banklara verilən faiz dərəcəsidir. Əgər mərkəzi bank uçot dərəcəsini 
artırsa, banklar üçün borc xərcləri artır. Buda bankların 
müştərilərdən aldığı faiz dərəcəsinin artımına gətirib çıxaracaqdır. 
Faizlər artırılarsa və ya aşağı salınarsa, bütün maliyyə 
qurumları,böyük layihələrdən borc alan böyük müəssisələrdən 
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tutmuş, ipoteka üçün müraciət edən ev alıcılarına qədər bütün 
müştərilərindən aldıqları dərəcələri dəyişir. 

Ehtiyat tələblərinin dəyişdirilməsi – Mərkəzi bank kommersiya 
banklarının saxlamalı olduğu minimum rezerv miqdarını təyin edir. 
Tələb olunan məbləği dəyişdirərərk Mərkəzi bank iqtisadiyyatda pul 
kütləsinə təsir edə bilər. 

Açıq bazar əməliyyatları – Mərkəzi bank pul təklifinə təsir 
etmək üçün hökumət tərəfindən buraxılan qiymətli kağızları ala və 
ya sata bilər. Misal üçün, mərkəzi bank dövlət istiqrazları alır və 
nəticədə banklar iqtisadiyyatda pul-kredit təklifini artırmaq üçün 
daha çox pul əldə edəcəklər. 

Pul siyasətinin növlərinə genişləndirici və daraldıcı pul siyasəti 
aiddir. Bir ölkə iqtisadi yavaşlama və ya tənəzzül səbəbiylə işsizliklə 
üzləşirsə mərkəzi bank iqtisadi artımı artırmağa və iqtisadi aktivliyi 
genişləndirməyə yönəlmiş genişləndirici siyasət seçə bilər. 
Genişləndirici siyasətdə mərkəzi bank iqtisadi artımı sürətləndirmək 
üçün iqtisadiyyatda pul təklifini artırmağı hədəfləyir və faiz 
dərəcələrini azaldır. Bu siyasət işsizliyi azaldır və biznes fəaliyyətini, 
istehlak xərclərini stimullaşdırır. Lakin inflyasiya artımına səbəb ola 
bilər. 

Daraldıcı pul siyasətinin məqsədi iqtisadiyyatda pul kütləsini 
azaltmaqdır. Faiz dərəcələrini artırmaq, dövlət istiqrazlarını satmaq 
və banklar üçün məcburi ehtiyatların artırmaqla əldə edilir. Hökumət  
infilyasiyanı aşağı salmaq üçün bu siyasəti tədbiq edir. Bu siyasət 
iqtisadi artımı yavaşlada və işsizliyi artıra bilər.  
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FİRMANIN KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN İDARƏ 

EDİLMƏSİNİN TƏHLİLİ 
 
Bakalavr:      Elmi rəhbər: 
Durmuşov Elcan Bayram     Dos.S.C.Zeynalova 
IV Kurs. Qrup - 721.18 
 

Kommersiya fəaliyyəti - firmanın gəlir götürməyə yönəldilmiş  
istənilən fəaliyyəti başa düşülür və aşağıdakı sualların 
cavablandırıldığı bir təcrübə sahəsidir:  

1. Bazardakı tələbin  axtarılması və qiymətləndirilməsi, 
istehlakçıların ehtiyaclarının müəyyən edilməsi. 

2. Firma barəsində  müsbət reputasiyanın formalaşdırılması.  
3. Mal satanlarla bağlı bazarda  axtarış. 
4. Təchizatçıları ilə biznes əlaqələrinin qurulması. 
5. Anbarlarda və vitrinlərdə məhsul çeşidinin formalaşdırılması. 
6. Topdan və  pərakəndə satışının təşkili. 
7. Malların alış bazalarının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi. 
Sahibkar hər hansı bir biznesə başlayan zamanı ilk öncə sahəni 

seçməli və növü müəyyənləşdirdikdən sonra başlamağa qərar verdiyi 
an bu biznesi hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar kimi dövlət 
qeydiyyatından keçirməlidir. Qeydiyyatı isə  2 yolla əyani və 
elektron formada tamamlaya bilərlər.  

Biznes idarəçiliyi firmanın təkmil rəqabətli bazarda dinamik 
olaraq dəyişkən bir mühitdə yaşamasına kömək edəcək çıxış  yolları 
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tapmağa yönəldilmiş yuxarı səviyyəli rəhbərliyin yaradıcı 
fəaliyyətlərindən ibarət olan bir  idarəetmə sahəsidir. 

Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə və fərdi 
sahibkarlara nəzarəti vergi idarəsi tərəfindən həyata keçirilir. 

Təşkilatın fəaliyyət sahəsi ilə bağlı xüsusi vəzifələrini aşağıdakı 
kimi təsnifləşdirə bilərik: 

1. Malların alışı  - maya dəyərini düzgün çıxardılması. 
2. Deponun tənzimlənməsi. 
3. Satışın həyata keçirilməsi. 
Ticarətdə  kommersiya fəaliyyətinin onurğası satınalma hesab 

olunur. Bu fəaliyyət əsas etibari ilə hər hansı bir məhsulu 
istehlakçıya satmaq və sonunda mənfəət götürmək məqsədilə edilir. 

Sahibkarlıq və kommersiya fəaliyyəti sahibkara gəlir gətirən 
iqtisadi, istehsal və digər sahələri özündə cəmləşdirən sənayə, ticarət, 
xidmət firmaları başa düşülür. Başqa sözlə, tədarük zəncirinin 
özünlüyünü təşkil edən bir sistem kimi başa düşə bilərik.  Sahibkar 
hər hansı bir istehsalı əvvəldən başladıb  və sona çatdıran şəxsdir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SƏNAYEDƏ STRATEJİ İDARƏETMƏNİN SƏMƏRƏLİLİK 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
Magistrantant:     Elmi rəhbər: 
Əlizadə Orxan     dos.K.H.İsayev 
Qrup, A7220 
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Müasir istehsal idarəçiliyinin quruluşunu və funksional 
istiqamətini müəyyən edən idarəedici iş proseslərinin keyfiyyətini 
daim yaxşılaşdırmaq ehtiyacı rəqabət mühitinin artan tələbləri, daxili 
milli bazarda transmilli korporasiyalarla rəqabətin artması ilə 
müəyyən edilir. Azərbaycan iqtisadi şərtlərinə strateji idarəetmə 
üsulları və vasitələri, təkrar istehsal prosesinin normal gedişinə 
mənfi təsir göstərən, müəssisələrin milli iqtisadiyyatda rolunu və 
statusunu dəyişdirən, onlara əsas halqa statusu verən amillərin 
sayının artmasıdır. İdarəetmə qərarlarının aktuallığını və mümkün 
nəticələrini nəzərə alaraq inteqrasiya nöqteyi -nəzərindən inkişaf 
etdirilməsi, nəzərdən keçirilməsi, icrası və nəzarəti, nəticədə - 
dəqiqliyi və etibarlılığını artıraraq sənaye müəssisələrinin 
fəaliyyətinin son nəticələrinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Əlbəttə ki, 
həm strateji idarəetmə məsələləri, həm də bütövlükdə sənayenin 
səmərəliliyi məsələləri, ayrı-ayrı sənaye və müəssisələrinin əvvəlki 
illərdə elmi ədəbiyyatda işinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin 
artırılması məsələlərinə çox diqqət yetirildi. Ancaq Alekseeva A.A., 
Altuxova A.G., Morozov V.V., Mışhenkova K.S., Petrenko I.M., 
Popova E.B., Posunko N.S., Radaeva VV, Ansoffa I., Besta M., 
Bookerel F., Duncan D., Dolen D.  kimi alimlərin böyük töhfələrinə 
baxmayaraq, iqtisadiyyat elminin bu elmi istiqamətindəki fikirlərin 
inkişafında, burada bir çox problem yaxşı öyrənilməmiş olaraq 
qalmışdır. Korporativ strategiyanın həyata keçirilməsində bu 
yanaşmanın praktik tətbiqi aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsini 
nəzərdə tutur: 

1) vəziyyətin monitorinqi, təhlili və qiymətləndirilməsi, 
korporativ və dövlət idarəçiliyinin bütün səviyyələrində idarəetmə 
qərarlarının qəbul edilməsi üçün vahid standartın yaradılması; 
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2) milli inkişaf strategiyası çərçivəsində korporativ və dövlət 
idarəçiliyinin təşkilində doqmatizmin aradan qaldırılması, 
müstəqilliyin maksimum təşviqi və korporativ idarəetmə təşəbbüsü; 

3) idarəetmənin bütün səviyyələrində idarəetmə işçilərinin 
müəssisə strategiyası çərçivəsində müstəqilliyə, sürətli və buna görə 
də təsirli və səmərəli idarəetməyə uyğunlaşdırılması; 

4) idarəetmə qərarlarına vahid və şəffaf nəzarət sisteminin 
yaradılması, idarəetmənin bütün səviyyələri və sahələrinin 
rəhbərlərinin milli strategiyanın və onun çərçivəsində daha kiçik 
qurumların strategiyalarının həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət 
səviyyəsinin artırılması.  

Strateji təşəbbüs strateji idarəetmədə həlledici, əsas 
məqamdır. Strateji təşəbbüs, inkişafda getdikcə daha çox üstünlük 
əldə etmək, rəqabət mübarizəsində strateji mövqe üstünlükləri 
yaratmaq məqsədi ilə davamlı təzyiqdir (təsir) - bu prosesdə açıq-
aşkar hücum hərəkətlərinə keçid zamanı strateji təşəbbüsün 
mərkəzində, vəziyyətin kəskin şəkildə dəyişməsini təşəbbüskarı üçün 
əlverişli olan strateji dizayn olmalıdır. Öz növbəsində, hədəf strateji 
standartlar kəmiyyət rəqəmsal vəzifələr hesab edilə bilər ki, buna 
nail olmaq iqtisadi obyektlərin inkişafı üçün hədəf strateji təlimatlara 
mərhələli yanaşma deməkdir. Strateji idarəetmənin təşkilində bu 
yanaşmanın tətbiqi, müəssisələri dövlət xidmətlərinin daxili 
istehlakçıları hesab edən və müəssisələrin (sahələrin) inkişaf 
vektorlarını əlaqələndirmək ehtiyacını təyin edən “strateji iştirak” 
anlayışını həyata keçirməyə imkan verir.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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2. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателен 
эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их 
применения. М.: Управление компанией, 2003, №2. 21 с. 
 

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ VƏ ONUN 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
Həsənova Fatimə Elmar qızı   i.ü.f.d.,ass. S.S.Sadıqova 
IV kurs., Qrup 721.18    
 

Sahibkarlıq - şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin 
cavabdehlik və əmlak məsuliyyəti daşıdığı fəaliyyətdir. 
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində müxtəlif 
fəaliyyət növlərinin, eləcə də məhsul istehsalı,istehsal olunan 
məhsulların reallaşdırılması və məhsuldar xidmət göstərilməsi 
şəklində həyata keçirilir. 

Sahibkar isə əldə olan resurslarla yeni müəssisə təşkil 
edən,yeni məhsul və ya təklifin, xidmət fəaliyyəti ilə üçün yeni 
layihələrin işlənməsi və hazırlanması ilə bağlı cavabdehlik daşıyır, 
bununla bağlı müəyyən risk edir. 

Bu şəxs əldə mövcud olan məhdud resurları belə səmərəli 
şəkildə paylaşdırmağı və eləcə də məşğul olduğu fəaliyyətin mənfəət 
və faydalılığını qiymətləndirməyi bacarmalıdır.Sahibarkarın ən 
başlıca məqsədi daha az risk səviyyəsi ilə yüksək gəlir əldə etməkdir.  

İllik gəlir dedikdə, mövcud cari hesabat ili ərzində istehsal 
olunmuş əmtəələrin,gostərilmiş xidmətlərin və eləcə də qeyri-
satışdan əldə olunan vəsaitlər başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikasında bu fəaliyyət bir sıra 
xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətə görə sahibkarlıq subyektlər 
bir-birindən fərqlənir və Qanunvericiliklə tənzimlənir. 
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Sahibkarlıq subyektləri işçilər sayı (nəfər) və illik 
dövriyyəsinə(min manat) görə: 1-10, ≤ 200 (mikro); 11-50, ≤ 3 
(kiçik); 51-250, 30 milyon manata qədər(orta); 251 nəfər 30 milyon 
manatdan çox(iri) olaraq fərqlənirlər.   
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AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF 

PERSPEKTİVLƏRİ 
 
Bakalavr:     Elmi Rəhbər:  
Səfərov Müşfiq Teymur oğlu   dos. S.C.Zeynalova 
III kurs 723.19  

 
Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin bugünkü 

vəziyyətinə diqqət etsək böyük hissəsinin neft sektorundan gəldiyini 
görmüş olarıq. Eyni zamanda, neftin tükənə bilən resurs olmasını 
nəzərə alsaq, qeyri-neft sektorunun əhəmiyyətinin daha yaxşı fərqinə 
varmış olarıq. 

Azərbaycanda indiki halda qeyri-neft sektorunda inkişafı təmin 
etmək üçün nələr edilməlidir? 

1. Qida məhsulları və içki istehsalının artıtılması  
2. Tikinti materiallarının istehsalının genişləndirilməsi  
3. Maşın və avadanlıqların istehsalının genişləndirilməsi 
4. Turizmin, elmin, sosial xidmətlərin, kənd təsərrüfatının 

inkişaf etdirmək lazımdır. 



 507 

İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə adını çəkdiyimiz bütün 
sahələrin inkişafı mümkündür. 

“Biz bu gün qeyri-neft sektorunda inkişafa üstünlük veririk. Bu 
bizim öncəliyimizdir”- deyən cənab prezident İlham Əliyevin 
apardığı uğurlu iqtisadi siyasəti qeyri-neft sektorunun inkişaflna yol 
açır. Məsələn, ölkə başçısı tərəfindən Ələtdəki Azad İqtisadi 
Zonanın təməlinin qoyulması, Sumqayıtda texnoparkların 
yaradılması, sənaye parkları, klasterləri, sənaye məhəllələrinin 
inşası, boş olan torpaqlarda əkinçilik işlərinin yerinə yetirilməsi, 
gözəl, səfalı turistik guşələrimiz olan bölgələrdə turizmin inkişafına 
ayrılan dövlət büdcəsindın vəsait və s. bu kimi fəaliyyətlər qeyri-neft 
sektorunun inkişafına təkan verir. 

Turizm, kənd təsərrüfatı, ticarət və qeyri-neft sənayesi inkişaf 
etdirilmişdir. Məsələn, İspaniya, Qətər. Fransa və digər nüfuzlu 
dövlətlərlə turizm əməkdaşlığı sahəsində yeni uğurlara imza atılıb. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində güzəştli aqrar kreditlərin 
sahibkarlara verilməsi ölkəmizdə bu sahənin dayanıqlı inkişafını 
təmin etməkdədir. 

Ticarət sahəsində gömrük rüsumlarının endirilməsi ilə xarici 
ölkələrlə əlaqələr qurmaq imkanları genişləndirilmişdir. Eləcə də 
ölkə daxilində vergilərdə müəyyən güzəştlərin edilməsi sahibkarlara 
daimi dəstək olmuşdur. 

Qeyri-neft sənayesində xüsusilə yeyinti sənayesində bir çox 
addımlar atılmışdır. Məhz bunun sayəsində yeyinti sənayesinin 
ÜDM-da xüsusi çəkisi artmışdır.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İNFORMASİYANIN ÖTÜRÜLMƏ 

VASİTƏLƏRİ 
 

Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Nəriman Nərimanov Xaləddin oğlu  dos. Əliyeva ŞəmsTeyyub qızı 
II kurs, qrup A7220                                

 
 Müəssisə və təşkilatlarda səmərəli idarəetmə prosesinin 

təşkilini, yeni,kifayət qədər etibarlı və lazımi informasiya olmadan 
təsəvvür etmək olmaz.İnformasiya,idarəetmə prosesinin bazasını 
formalaşdıran əsas elementlərdən biri olmaqla yanaşı,onun əldə 
edilməsi,saxlanılması,emalı və ötürülməsi prosesləri də müasir 
dövrdə zəruri olan öncül məqsədlərdəndir.Idarəetmə prosesində 
kommunikasiyanın qurulmasında informasiya ilə yanaşı digər 
önəmli kriteriyalar da əhəmiyyətli rola malikdir.Ümumiyyətlə 
kommunikisaiya prosesində 4 əhəmiyyətli faktor seçilir. 

1.İnformasiyanı göndərən 
2.İnformasiya 
3.Ötürülmə vasitələri 
4.İnformasiyanı qəbul edən 
 Müasir dövrdə informasiyanın sürətli,təhlükəsiz və məqsədli 

şəkildə ötürülməsi üçün yeni innovativ üsullardan istifadə etmək 
zəruri olmuşdur.Bunlara aşağıdakıları  aid etmək olar: 

Elektron poçt (e -poçt).E-poçt, şəbəkə üzərindən normal 
poçtdan fərqli olaraq daha yüksək  sürətlə mesaj göndərmək imkanı 
verir. Bu üsulla mesajları qəbul etmək,e-poçt qutusuna 
yerləşdirmək,eyni anda bir neçə tərəfə məktub göndərmək 
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mümkündür. E-poçtun digər ötürmə növlərindən üstünlüyü, 
mübadilə rahatlığının olmasıdır.  

IP telefon.İnternetdə səs siqnallarını ötürmək üçün istifadə 
olunan bir texnologiyadır. Söhbət əsnasında insan səsinin səsləri 
rəqəmsal paketlərə çevrilir və IP telefon  şəbəkələri üzərindən 
göndərilir. Bu məlumat paketləri təyinat yerinə çatdıqda, səs 
siqnallarına çevrilir.  

Müasir texnologiya olan İP telefon İsrailin Vokatel şirkəti 
tərəfindən kəşf edilmişdir. 1995-ci ildə Vokatel şirkəti siqnalların 
rəqəm formasına çevrilməsində mövcud elmi nailiyyətlərin tətbiqi ilə 
kodek, kompüter və İP protokolundan istifadə edərək İnternet 
şəbəkəsi ilə danışıq siqnallarının verilməsinə nail olmuşdur.  

GSM.Qlobal Mobil Rabitə (GSM) - mobil rabitə üçün qlobal 
sistem;Yaxından ünsiyyət qurmaq üçün istifadə edilən, radio kimi 
fəaliyyət göstərən bir protokoldur. Bir sözlə, ünsiyyət qurmağın ən 
asan yolu olaraq təyin olunur. GSM -də abunəçilər daim hərəkətdə 
olduqları üçün bir radio hüceyrəsindən digərinə keçə bilərlər. 

WAP .WAP(Simsiz tətbiqi proqram protokolu ) - mobil 
telefonları, peycerləri və başqa daşınan qurğuları e-poçt və mətn 
əsaslı veb-səhifələrə təhlükəsiz giriş ilə təmin etmək üçün 
standartıdır  

GPRS.(General Packet Radio Service — ümumi istifadə üçün 
paketli radiorabitə) - GSM mobil şəbəkələrində paketləri ötürmək 
üçün istifadə edilən texnologiyadır. səs ötürülməsinə yönəlmiş 
bugünkü GSM şəbəkələri üçün GPRS standartının tətbiqi ilə simsiz 
informasiya biznesinin dövrü başladı.  

                   
                        ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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2. Ю.В.Алхимов, В.К,Кулешов «Современные коммуникационные 
системы»,  

3. М,В,Каймакова «Коммуникации в органнзации», 
4. http://growlider.ru/2011/12/sovremennye-sredstva-kommunikacii/,  
5. http://revolution.allbest.ru/management/00325722_0.html) 

QIZIL SƏNAYESİ TİMSALINDA SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN 
İXRAC POTENSİALININ FORMALAŞDIRILMASI VƏ 

GÜCLƏNDİRİLMƏSİNİN TƏMİNATI 
 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Vahabzadə Zümrüd Yusif qızı  dos. Məmmədova Z.H  
II kurs qrup A7220                    

 
Sənaye sahələrinin inkişafı ölkənin iqtisadiyyatının əsas 

göstəricilərindən biridir. Bu sahə sənaye çevrilişindən günümüzə 
qədər öz aktuallığını qoruyur. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi 
mövqe burada sənaye sahələrinin formalaşmasına müsbət təsir 
etmişdir. Artıq hamımıza məlumdur ki, neft sənayesi Azərbaycan 
iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Bununla yanaşı, digər sənaye 
sahələrinin inkişafı üçün də əlverişli şərait var. Bu sənaye 
sahələrindən biri də mədən sənayesidir. Mədən sənayesinin 
aktuallığı 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra daha 
da artmışdı. Bunun səbəbi illərdir işğal altında olan torpaqların artıq 
işğaldan azad edilməsi və Kiçik Qafqaz regionunun filiz faydalı 
qazıntılar ilə zəngin olmasıdır. 

Kiçik Qafqaz sıra dağlarında vulkanik və effuziv mənşəli 
süxurlar geniş yayılmışdır. Bunlardan alunit, dəmir filizi və qızıl 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə Gədəbəydə Qızılbulaq, 
Kəlbəcərdə Söyüdlü, Ağduzdağ, Zəngilanda Vejnəli, Daşkəsəndə 
Çovdar, Mərəh, Ağyoxuş, Göygöldə Tülallar yataqları qızıl 
ehtiyatları ilə olduqca zəngindir. Bu yataqların ixrac potensiallarının 
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formalaşdırılması və gücləndirilməsi istiqamətində müxtəlif tədbirlər 
görülür. Bu tədbirlərdən biri də müxtəlif nüfuzlu xarici şirkətlərlə 
qızıl yataqlarının öyrənilməsi və layihələndirilməsi istiqamətində 
işlər davam etməsi və gün keçdikcə fəaliyyət sahəsi genişlənməsidir.  

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya mərkəzi aparılan iqtisadi islahatların səmərəli 
əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə icmallar dərc edir. 
Mərkəzin “İxrac icmalı” nəşrindən əldə olunan məlumatların təhlili 
göstərir ki, 2021-ci ilin ilk 8 ayının göstəriciləri keçən ilin həmin 
dövrü ilə müqayisədə 15.6 milyon ABŞ dolları qədər artmışdır. 
Bundan əlavə aşağıdakı cədvəldə son 5 ilin eyni dövrünün ixrac 
statistikasını təhlil edə bilərik. 

 
Cədvəl 1. 2017-2021-ci illər üzrə qızıl ixracı 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 2017-2021-ci illərin ilk 8 ayı 
üzrə tendensiya göstərir ki, hər il qızıl ixracı düz xətt boyunca 
artmışdır. Bunun səbəbi qeyri-neft sənayesinin potensialının 
öyrənilməsi və ÜDM-da payının artması üçün nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin öz nəticəsini verməsidir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adları çəkilmiş qızıl 
yataqları, xüsusilə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki qızıl 
yataqlarının kəşfiyyatı, tədqiqatı və layihələndirilməsi işləri hələ 
davam edir. Bu yataqlardakı aşkar olunan qızıl miqdarı proqnoz 
verməyə əsas verir ki, həmin yataqlar istifadəyə verildikdən sonra 
qızıl ixracı kəskin şəkildə artacaqdır. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 2021, Azərbaycanın faydalı 
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FİRMANIN FƏALİYYƏTİNİN RİYAZİ-STATİSTİK TƏHLİLİ 
 
Bakalavr:     Elmi rəhbər:   
Rəhimova Aygün Oktay    prof. Q.Ə. Səfərov 
IV kurs, qrup 721.18    

 
Statistika göstəricilərinin təhlili idarəetmə qərarlarının 

qəbulunda əks əlaqə olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Statistikada 
bu və ya digər texniki-iqtisadi göstəricilərin təhlilində qruplaşdırma, 
yekunlaşdırma, cədvəl, qrafik, nisbi və mütləq kəmiyyətlər, indeks, 
korelliyasiya-reqresiya modelləşməsindən istifadə edərək təhlil 
aparılır. Təhlil rəqib müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin 
müqayisəsi, müəssisədə plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin 
müqayisəsi ilə idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün tərtib olunur. 
Təhlilin nəticəsi olaraq müəssisələrin texniki-iqtisadi göstəriciləri 
yaxın gələcəyə proqnozlaşdırılır. 

Son onilliklər iqtisadiyyatda təhlilin aparılması prosesində 
riyazi-statistika, daha doğrusu korelliyasiya-reqresiya 
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modelləşdirilməsindən geniş istifadə olunur. Korelliyasiya-reqresiya 
modelləşdirilməsi prosesini həyata keçirmək üçün ilkin materiallar 
yığılır, identifikasiya edilərək sistemləşdirilir. Modelləşdirməyə 
başlamaq üçün ilk növbədə modelləşdirəcəyimiz göstərici 
(funksiya), sonra isə ona təsir edən amil-arqumentlər seçilir. Daha 
sonra bu funksiya və arqumentlərin ədədi qiyməti illər üzrə 
toplanaraq sistemləşdirilir.  

Qeyd edək ki, riyazi statistikanın tələblərinə əsasən təhlil 
ediləcək illərin sayı funksiyaya təsir edəcək amil-arqumentlərin 
sayından ən azı 2-3 dəfə çox olmalıdır. Bundan sonra göstəricilər 
arasında əlaqənin formalaşması prosesi həyata keçirilir. Daha 
doğrusu adətən bu əlaqə sadə xətti modeldən başlayır. Verilənlər 
bazasının kompüterə daxil edilməsi və xüsusi “Korelliyasiya” 
proqramından istifadə edərək onlar arasında cüt korelliyasiya əlaqəsi 
öyrənilir. Bunun məqsədi cüt korelliyasiya əmsalı 0,9-dan böyük 
olan amillərdən hansınısa sonrakı modelləşdirmədən 
kənarlaşdırılması ilə nəticələnir. Daha sonra yerdə qalan göstəricilər 
kompüterdə “Reqresiya” proqramından istifadə etməklə 
modelləşdirmə başa çatır. Alınan model müxtəlif statistik meyar və 
göstəricilər sistemi ilə (cəm korelliyasiya – R, determinasiya - əmsalı 
– R2, F-Fişer t- Student əmsalı və digər) hesablanır, normativ 
(cədvəl, kritik) meyarlarla müqayisə edilir. Əgər həll nəticəsində 
modeli səciyyələndirən F-Fişer kriteriyasının hesabat qiyməti, yəni 
Fhesabat > Fkritik şərti ödənirsə, deməli model adekvatdır. Modelin ayrı-
ayrı əmsalları t-Student meyarı ilə yoxlanılır. Əgər thesabat  > tkritik 
olarsa onda modelin ayrı-ayrı əmsalları adekvat olur. Beləliklə, 
firmanın fəaliyyətinin riyazi-statistik təhlilində onun ümumi 
(əmtəəlik, reallaşdırılmış) məhsul həcmi, əmək məhsuldarlığı, əsas 
və dövriyyə fondlarından istifadə, məhsul vahidinin maya dəyəri və 
digər göstəricilər modelləşdirilir. 
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ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Əyyubova, N. Statistika: ümumi nəzəriyyə : dərslik /elmi red. E. Q. 
Orucov. Bakı,2014. 

2. https://osnovaschool.ru/az/technique/veroyatnostno-statisticheskie-
metody-issledovanii-chto-takoe-matematicheskaya/ 
 

MƏHSUL VAHİDİNƏ ÇƏKİLƏN XƏRCLƏRİN 
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Bakalavr:     Elmi rəhbər: 
Sarıyeva Aysel Əliyəddin    Prof. Q.Ə.Səfərov 
III Kurs. Qrup - 723.19             

 
İstehsal xərcləri dedikdə, müəssisənin məhsul istehsalı 

prosesinə çəkdiyi bütün xərcləri baş düşülür. Bu məfhuma  istehsal 
prosesi zamanı istifadə olunan təbii ehtiyat, xammal, material, 
yanacaq, enerji, əsas fondlar, əmək ehtiyatlarına çəkilən xərcləri 
özündə birləşdirir. 

SOCAR ölkənin iri şirkətlərindən biridir və neft, qaz 
məhsulları, neft-kimya məhsullarının istehsalını və satışını həyata 
keçirir. Son dövrdə məhsula aid xərclərin hər birinin xüsusi çəkisini 
nəzərə alaraq təhlil aparılmışdır.  

2019-cu ildə neftin 1 tonunun istehsal maya dəyəri 123.82 
manat təşkil etmişdir və keçən ilə nisbətən 4.9% artmışdır. Şirkət 
üzrə bu xərclərin tərkibi, o cümlədən material xərcləri 3.9%, əmək 
haqqı  15.3%, amortizasiya ayırmaları 17.7%, mədən vergisi 8.2%, 
nəqliyyat xərcləri 16.9% təşkil etmişdir. 

2019-cu ildə qazın 1000m³-nin maya dəyəri 61.89 man. təşkil 
etmişdir və keçən ilə nisbətən 7.4% artmışdır. Şirkət üzrə qazın 
hasilatında xərclərin xüsusi çəkisi aşağıdakı kimidir: 
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44% (material), 10.9%  (əmək haqqı) 25.1% (amortizasiya 
ayırmaları),  13% (nəqliyyat), 17.8%( mədən vergisi). 

Növbəti ildə neftin 1 tonun neftə çəkilən xərc  118.85 man. 
təşkil etmiş və keçən ilə nisbətən 4% azalmışdır. Xərclərin 
tərkibində materiallar 3.5%, əmək haqqı 16.4%, amortizasiya 
ayırmaları 19.5%, nəqliyyat xərcləri 15.4%, mədən vergisi 8.1% 
olmuşdur. 

2020-ci ildə qazın 1000 m³-nin maya dəyəri 61.27 man. təşkil 
etmişdir və keçən ilə nisbətən 1% azalmışdır. Şirkət üzrə qazın 
hasilatına çəkilən xərclərin tərkibində material xərclərinin xüsusi 
3.4%, yanacaq xərcləri 0.1%, əmək haqqı xərcləri 13.9% təşkil 
etmişdir. 

SOCAR-da hasilata çəkilən xərclərin modelləşdirilməsi, bu 
sənaye sahəsinin fəaliyyətində təbii amillərin müstəsna rolu ilə 
bağlıdır. Belə ki, neft sənayesi böyük sistemlərə aiddir və 
fəaliyyətində ehtimal elementləri çoxdur (ehtiyatlar, onların yatma 
dərinliyi və s.). odur ki, neft və qaz hasilatı maya dəyərinin kəmiyyət 
təhlilini araşdırmaq üçün korrelyasiya reqressiya 
modelləşdirilməsindən istifadə olunur. Alınan model statistik meyar 
və göstəricilərlə (R, R2, F-Fişer, t-student) adekvatlığı müəyyən 
edilir.   

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Socar.az; 
2. Mühasib.az;  
3. Markzone.az . 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏSİNİN DAVAMLI İNKİŞAFI: 

KONSEPSİYA VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
KRİTERİYALARINA BİR BAXIŞ 

 
Magistrantant:        Elmi rəhbər: 
Bağırov Hikmət İqbal oğlu     dos. İsmayılova Həcər Qafar qızı  
II kurs, qrup A7210                                               

 
“Davamlı inkişaf” termini 1987-ci ildə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Brundtland Komissiyası – Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə 
Beynəlxalq Komissiyanın hazırladığı “Ümumi gələcəyimiz” 
hesabatının nəşr olunmasından sonra geniş yayılmışdır.  

“Davamlı inkişaf gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək qa-
biliyyətini təhlükə altına almadan bu günün ehtiyaclarını ödəyən 
inkişafdır” [Мацнева, s. 25].  

Tədqiqatçılar belə izah edirlər ki, sivilizasiyanın inkişafı üçün 
yeni strategiya, müasir və gələcək nəsillərə həyat ehtiyaclarını 
ödəmək üçün bərabər imkanlar təmin etməyə çalışır. 

Davamlılıq baxımından menecerlər yalnız müəssisənin iqtisadi 
artımını və yüksək sabit qazanc əldə etməyi deyil, həm də təbiətin, 
müəssisənin və insanın harmonik varlığını təmin etməlidirlər. 

Sistemli yanaşma nöqteyi-nəzərindən neft-kimya, o cümlədən 
digər sənaye müəssisələri açıq və mürəkkəb iqtisadi sistemdir. Onun 
fəaliyyəti xarici və daxili amillərin qarşılıqlı əlaqəsi prosesində baş 
verir. Bu baxımdan, sənaye müəssisəsinin davamlı inkişafını 
nəzərdən keçirərkən, xarici və daxili davamlılığın səviyyəsini 
müəyyən etmək lazımdır. 

Bir çox alimlər davamlı inkişaf çərçivəsində üç əsas kompo-
nenti – ekoloji, sosial, iqtisadi ayırır. Hər biri müəyyən dərəcədə 
müstəqilliyə malikdir, eyni zamanda digər iki alt sistemin funk-
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siyalarından asılıdır, həmçinin bu sistemlərin ümumi sistemin 
işlənməsində və inkişafında öz rolunu oynayır [Свет, s. 90]. 

Neft-kimya, o cümlədən digər sənaye müəssisələrinin davamlı 
inkişaf göstəricilərinin sosial-ekoloji-iqtisadi sistemi şəkil 1-də 
göstərilmişdir.  

 Qeyd etməliyik ki, müəssisənin dayanıqlı inkişafı konsep-
siyasının və davamlılığının qiymətləndirilməsi sisteminin öy-
rənilməsi müəssisənin davamlı iqtisadi inkişafı konsepsiyasının 
qurulmasına davam etməyə imkan verir. 

Qarşıya qoyulan bu məqsədə çatmaq üçün çatmaq üçün 
iqtisadi vəziyyətin təhlili, maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi, 
faktorial deterministik analiz, riyazi modelləşdirmə və iqtisadi 
sistemlərin proqnozlaşdırılması metodlarından istifadə edilməlidir.  

Müasir müəssisələr qeyri-sabit və dinamik bazarda fəaliyyət 
göstərmək məcburiyyətindədirlər. İqtisadi inkişafın geniş yolları və 
üsulları praktiki olaraq imkanlarını tükətdi. Beləliklə, səmərəliliyini 
və rəqabət qabiliyyətini artıran müəssisənin davamlı inkişafı 
mexanizmlərinin inkişafı obyektiv olaraq idarəetmə nəzəriyyəsinin 
və təcrübəsinin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən istehsal sisteminin 
kifayət qədər öyrənilməmiş xüsusiyyətlərinə müraciət etməyi tələb 
edir. 

 
Şəkil 1. Sənaye müəssisəsinin davamlı inkişafının 
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göstəriciləri [Свет, s. 91] 
Bu gün “davamlı müəssisə inkişafı” anlayışı təkcə ekoloji 

kontekstdə deyil, multidissiplinar tədqiqat obyekti kimi bir çox elm 
sahəsində geniş istifadə olunur.  

Sənaye müəssisələrinin davamlı inkişafı sisteminin səmə-
rəliliyinin qiymətləndirilməsi, bir qayda olaraq, aşağıdakı gös-
təricilər qruplarının ayrılmaz qiymətləndirilməsinə endirilir: 

a) müəssisənin bazarda rəqabət mövqeyinin dəyişməsi; 
b) iş prosesinin idarə edilməsi sisteminin inkişafı; 
c) istehsal səviyyəsi və iqtisadi inkişaf; 
ç) müəssisənin davamlı inkişafı üçün maliyyə və iqtisadi 

dəstək səviyyəsi [Мацнева, s. 30]. 
Fasiləsizliyi qorumaq və lazımi miqdarda mənfəət əldə etmək 

üçün müəssisə gəlir və xərclərin səmərəli idarə olunmasına nail 
olmalıdır. 

Təcrübə göstərir ki, yalnız kəmiyyət iqtisadi göstəricilərinin 
hesablanmasına əsaslanan hər hansı bir metodologiya, idarəetmə 
qərarlarına və qeyri-rəsmi, qeyri-institusional əlaqələrə əsaslanan bir 
müəssisənin sabit inkişafını təmin etmək mexanizmini ortaya qoya 
bilməz. 

Hesablanmış iqtisadi meyarlarla yanaşı, müəssisənin inki-
şafının ümumi dayanıqlılığı problemini dərindən başa düşən yüksək 
keyfiyyətli davamlılıq göstəricilərindən istifadə etmək lazımdır. 

Sosial-ekoloji iqtisadi sistemin inkişafının dayanıqlılığının 
qiymətləndirilməsi metodu, sənaye müəssisəsinin inteqral qiy-
mətləndirmənin üç qrupundan birində yerini müəyyən etməyə imkan 
verir. 

Əldə olunan məlumatlar dövlət orqanlarının istehsal struk-
turunu tənzimləməsi, prioritet sektorları və əlavə investisiyalarını 
müəyyənləşdirməsi və fəaliyyətini stimullaşdırması üçün lazımdır. 



 519 

Bundan əlavə, səlahiyyətli orqanlara və digər maraqlı tərəflərə 
bölgəni ən yaxşı idarə edəcək, bununla da davamlı inkişafı təmin 
edəcək, əhalinin rifahını və həyat keyfiyyətini yüksəldəcək belə bir 
sosial-iqtisadi siyasət hazırlamağa və həyata keçirməyə kömək 
edəcək. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SOCAR-IN NEFT VƏ QAZ HASİLATI İSTİQAMƏTİNDƏ 

İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN TƏSNİFATI, 
QRUPLAŞDIRILMASI VƏ İDARƏ  

EDİLMƏSİ METODİKASI 
 
Magistrantant:     Elmi rəhbər: 
Əzimov Həşim Əziz oğlu    dos. A.İ.Mirheydərova 
II kurs, qrup A 7210 

 
Elmi ədəbiyyatda istehsal xərclərinin təsnifatı və istehsalın 

maya dəyərinin hesablanması üçün xeyli sayda metod qeyd olunur. 
Lakin hazırda metodların ümumi qəbul edilmiş klassifikasiyası 
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yoxdur. Bundan başqa, adıçəkilən metodları müxtəlif 
kombinasiyalarda istifadə etmək mümkün deyil [5, s. 78]. 

Neft-qazçıxarma, eləcə də digər sənaye müəssisələrində 
istehsal xərclərinin təsnifatı və hasilatın maya dəyərinin 
hesablanması metodikası dedikdə, bir sıra sənədləşdirmə texnikası 
və istehsalın faktiki maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsini və onun 
formalaşması prosesinə nəzarət etmək üçün lazımi məlumatları 
təmin edən istehsal xərclərinin əks olunması başa düşülür. 

Xərclərin qeydiyyatının və hasilatın maya dəyərinin 
hesablanmasının müxtəlif üsullarının təsnifatı üçün əsas kimi 
məsrəflərin obyektləri, kalkulyasiya obyektləri və məhsulun maya 
dəyərinə nəzarət üsulları nəzərə alınır [4, s. 51].  

İstehsal xərclərinin təsnifatının və maya dəyərinin 
hesablanmasının çoxsaylı üsulu mövcuddur. Lakin onların bütün 
məcmusunu iki əsas istiqamətə bölmək olar: 

4) xərclərin qeydiyyatının obyekti; 
5) xərclərə nəzarətin operativliyi və səmərəliliyi [4, s. 51]. 

 
Şəkil 1. İstehsalın və hasilatın maya dəyərinin uçotunun 

sxemi [6] 
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Son dövrlərdə neft hasilatının maya dəyərinin ilbəil mütəmadi 
artması müşahidə olunur. Mütəxəssislər və tədqiqatçılar bunu 
aşağıda sadalanan məsələlərlə əlaqələndirirlər:  

ü Birincisi, bir çox iri yataqlar maye hasilatının və neft 
hasilatının azalma sürətinin cilovlanması üçün işlərin həcminin 
əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə müşayiət olunan işlənmənin son 
mərhələsinə qədəm qoymuşlar. 

ü İkincisi, qiymət artımına neft-qaz şirkətlərinin ölkənin 
mərkəzindən uzaqlara, təbii-iqlim şəraiti çətin olan yaşayış olmayan 
ərazilərə köçməsi səbəb olmuşdur. 

ü Üçüncüsü, neft hasilatının maya dəyərinin artması əsasən 
qazma işlərinin qiymətinin artması ilə bağlıdır. 

SOCAR-ın illik hesabatlarında göstərildiyi kimi, 
Azərbaycanda hər il orta hesabla 38-40 milyon ton neft, 30 milyard 
metr3-dən çox qaz istehsal olunur. 2009-2017-ci illərdə neft 
istehsalında azalma müşahidə edilsə də, 2017-2019-cu illərdə diqqət 
çəkən artım olmuşdur.  

Onu qeyd edək ki, SOCAR tərəfindən hasil edilən neftin ən 
yüksək həddi – 8,5 milyon ton şəklində 2009-cu ildə qeydə 
alınmışdır. Onun ən aşağı neft hasilatı 7,4 milyon ton həddində 
2017-ci ildə olmuşdur.  

XXI əsrin ikinci onilliyi ərzində ölkə üzrə ümumi neft 
hasilatının 17-21%-i SOCAR-ın payına düşmüşdür. 2019-cu ildə, isə 
onun payı ən yüksək həddə çataraq 20,5% olmuşdur. Bu, 
Azərbaycanda ümumi neft hasilatının həcmində müşahidə olunmuş 
azalması fonunda SOCAR-ın hasilatının artması ilə izah edilir (şəkil 
2) [1].  
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Şəkil 2. SOCAR tərəfindən istehsal olunan xam neft və 

təbii  
qazın maya dəyərinin dinamikası (2010-2019-cu illər) [1] 

SOCAR-ın 2020-ci il üçün hesabatında yer alan rəqəmlər 
göstərir ki, ötən il neft, eləcə də qazın maya dəyəri azalmışdır.   

“Hasil olunan neftin maya dəyərinin azalması öncəki ilə 
nisbətən material xərclərinin, elektrik enerjisi xərclərinin, əsaslı 
təmir və texniki xidmət xərclərinin, nəqliyyat xərclərinin, mədən 
vergisi, digər xidmətlər üzrə xərclərin azalması hesabına baş 
vermişdir” (cədvəl 1) [2].  

Beləliklə, sənaye müəssisələrində istifadə olunan normativ 
uçotun təşkili səviyyəsi və ya onun ayrı-ayrı elementləri istehsalın 
idarə edilməsinin yeni tələblərinə uyğun olmalıdır.  

Xərc 
maddələri 

Ümumi məhsulun 
istehsal maya dəyəri 

(mədən vergisiz), 
manatla 

2019-cu ilə 
nisbətən 

 2020 2019 % +, - 
Neft (1 ton) 107,59 112,69 -4,5 -5,10 
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Qaz (1000 
m3) 

49,44 50,11 -1,3 -0,67 

 
Cədvəl 1. SOCAR tərəfindən hasil edilən neft və qazın  

maya dəyərinin müqayisəli təhlili (2019-2020-ci illər) [2] 
Bu, mühasibat uçotunun ümumi idarəetmə sistemindən təcrid 

olunmasını aradan qaldırmağa, onun həm taktiki, həm də strateji 
idarəetmə qərarlarının təhlili və qəbulu üçün əsas olmasına kömək 
edəcəkdir. 
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7. Себестоимость продукции предприятия // 
https://1fin.ru/?id=281&t=164 

 
SƏNAYE MÜƏSSİSLƏRİNDƏ KONSALTİNQƏ ƏSASLANAN 

İNSAN KAPİTALININ SƏMƏRƏLİ İDARƏ EDİLMƏSİ 
MEXANİZMİ 

 
Magistrant:                                           Elmi rəhbər: 
Kərimli Mənsur Polad                      dos. i.ü.f.d. S.V.İbrahimova 
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II kurs.qrup A7210           
                                                                  

Konsaltinq müəyyən bir qrup insanlara mütəxəssis məsləhətləri 
vermək işidir.Konsaltinqin əsl məqsədi insanlara problemləri həll 
etməyə və mövcud vəziyyətlərindən istədikləri vəziyyətə keçməyə 
kömək etməkdir. İnsanların kənar məsləhətlər almağı ona görədir 
ki,onlar istədikləri məqsədə təkbaşına çata bilmirlər və səmərəli, 
sübut edilmiş bir sistemi izləyərək vaxt və əməkdən qənaət etmək 
istəyirlər. 

Konsaltinqin əsas üç növü var: 
1. İdarəetmə konsaltinqi.İdarəetmə Məsləhətçiliyi  

müəssisələrdə strategiya və əməliyyatları yaxşılaşdırmaq və ya 
birləşmə və satınalma kimi əhəmiyyətli iş əməliyyatlarını idarə 
etməkdə kömək etmək kimi işlər görür.Məsələn, bu sahəyə, 
McKinsey, Bain və Boston Consulting Group kimi böyük konsaltinq 
şirkətləri  aiddir. 

2. Korporativ konsaltinq.Bu, korporativ dünyada "məsləhətçi" 
bir iş təsviri olanlar üçün daha çox diqqət çəkən bir 
kateqoriyadır. Bura, daxili məsləhət xidmətləri, tətbiq qrupları, B2B 
konsaltinq müəssisələri kimi firmalar aiddir. 

3. Müstəqil konsaltinq.Çox vaxt, kimsə bir sahədə təcrübə 
qazandıqda, işçi olaraq davam etmək əvəzinə, bu təcrübə ətrafında öz 
işini qurmağı və idarə etməyi seçər.Satışa çıxarılan xüsusi təcrübə 
demək olar ki, hər şey ola bilər və ortaya çıxan konsert iqtisadiyyatı 
sayəsində minlərlə yeni müstəqil məsləhətçi özləri üçün yüksək 
gəlirli müəssisələr yaradırlar. 

Konsaltinq və  bütün elmi, iqtisadi sahələrin inkişaf etməsi 
üçün insan kapitalının tərəqi çox vacibdir.İnsan kapitalı, insanın 
məhsuldar və keyfiyyətli əməyinin, sosial-iqtisadi inkişafa verdiyi 
töhfənin, yəni zəkasının, sağlamlığının, biliklərinin, bacarıqlarının və 
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insan həyatının keyfiyyətinin asılı olduğu hər şeydir.20 -ci əsrin 
ikinci yarısında formalaşmağa başlayan "Bilik iqtisadiyyatı"  insan 
kapitalının məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırmağa yönəlmiş bir -
biri ilə əlaqəli sənaye kompleksi oldu. Bu kompleksin funksiyası 
biliklərin yaradılması, təlim yolu ilə yayılması, məsafədən 
ötürülməsi, bacarıq və qabiliyyətlərə çevrilməsi, səmərəliliyin, 
məhsuldarlığın, keyfiyyətin, yenilik üçün istifadə edilməsidir.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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SƏNAYE MÜƏSİSƏLƏRİNDƏ RƏQABƏTƏDAVAMLIĞIN 
YÜKSƏLDİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİ İDARƏ EDİLMƏSİ 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Salmanova Təhminə Anar   dos, i.e.n Abdinov Ramiz                                                                   
II kurs, qrup № A7210   

 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəsisə fəaliyyətində sabitliklə 

müvəffəqiyyət əldə etmək mümkün deyil.Rəqabət mübarizəsində 
müəsisənin inkişafı planlaşdırılmalı,şirkətin potensial və perspektiv 
imkanları araşdırılmalı, həmçinin daxili və xarici risklər daima analiz 
edilməlidir. Həmçinin təcrübə göstərir ki,yüksək rəqabət 
qabiliyyətinə malik olmaq üçün yalnız kəmiyyət,keyfiyyət,qiymət 
parametrləri deyil, həm də düzgün idarəçilik xüsusiyyətlərini özündə 
cəmləyən müəsisə rəhbərliyinin peşəkarlığından da asılıdır. 
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Müəsisənin rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasına təsir edən 
bir sıra amillər araşdırılmışdır və bunlardan ən əsası bazarda tələbin 
vəziyyəti, mövcud iqtisadi resurslar, yüksək rəqabət qabiliyyətinə 
malik olan təchizatçılar və eyni və ya oxşar məhsul istehsal edən 
digər müəsisələr və s. qeyd etmək lazımdır. Ümumilikdə müəsisənin 
fəaliyyətinin düzgün şəkildə idarə olunması vacib faktorlardan 
biridir. Müəsisənin rəqabət qabiliyyətin idarə olunmasına bir sıra 
amillər təsir edir, bunlardan daxili və xarici amillərə nəzər 
yetirək.Xarici amillərə ölkədə və ya sənayedə texnologiyaların 
mövcudluğu,güclü tədqiqat bazası,yüksək ixtisaslı kadrlar,rəqiblərin 
fəaliyyəti,tələbin elastikliyi,bu sahə ilə məşğul olan müəsisələrin 
çoxluğu,hökumətin fəaliyyəti,investisiya imkanları, təsadüfi baş 
verən hadisələr aiddir. Daxili amillərə isə istehsal xərclərinin 
səviyyəsi,məhsulun keyfiyyəti,idarəetmənin səmərəliliyi aiddir. 

Aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, güclü 
rəqabət qabiliyyəti tək müəsisənin deyil, ümumilikdə ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Rəqabət 
qabiliyyəti müəsisənin potensialı ilə müəyyən edilir. Daha 
keyfiyyətli və dünya standartları səviyyəsində məhsul istehsal etmək 
üçün də mütləq şəkildə yeni texnologiyalar, müasir avadanlıqlar 
lazımdır.Yəni bütün bu proseslər bir-biri ilə zəncirvari şəkildə 
əlaqəlidir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. İ. M. Abbasov, Z. M. Məmmədova, E. N. Quliyev “Rəqabət Və 
Marketinq”, Bakı 2012; 

2. https://www.culturepartnership.eu/az/publishing/strategic-planning-
course/competitive-advantage 

 



 527 

AZAD TİCARƏT ZONALARININ TƏŞƏKKÜLÜ VƏ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Bakalavr:    Elmi rəhbər: 
Tələbə: Zeynalov İslam İsaxan oğlu  i.ü.f.d., ass.M.D.Urazayeva 
IV kurs. Qrup 723.18              

 
Azad ticarət sahəsi, eyni zamanda xarici ticarət zonası adlanır, 

əvvəllər sərbəst liman, malların gömrük orqanlarının müdaxiləsi 
olmadan eniş, işlənmə, istehsal və ya yenidən qurulması və ixrac 
edilən sahədir. Mallar yalnız bölgənin yerləşdiyi ölkə daxilində 
istehlakçılara daşındıqda tətbiq olunan gömrük rüsumlarına tabedir. 
Bu sahələr ticarət üçün bir çox coğrafi üstünlükləri olan böyük 
limanlar, beynəlxalq hava limanları və milli sərhədlər ətrafında təşkil 
edilir. Nümunələr arasında Hong Kong, Sinqapur, Colón (Panama), 
Kopenhagen, Stokholm, Gdansk (Polşa), Los Angeles və New York 
City var. Bağlı anbarlar və əlaqəli sistemlər kimi alternativ qurğular 
bəzi böyük limanlarda- məsələn, London və Amsterdam - istifadə 
olunur. 

Azad ticarət zonasının başlıca məqsədi, yüksək tariflər və ciddi 
gömrük qaydaları əsasında hava limanı və ya sərhəddəki ticarətdə 
baş verən çatışmazlıqların yox edilməsidir. Sistemin inkişafı 
əsasında gömrük yoxlamalarının rəsmiləşdirilməsini sşağı salmaqla 
gəmilərin və təyyarələrin sürətli geri qaytarılması, habelə malları 
sərbəst istehsal etmək, doldurmaq və saxlamaq imkanı vardır. 

XX əsrin axırlarında dünyada ATZ-ın sayı çoxaldı. Sərbəst 
ticarət zonalarının inkişafına ilk dəfə 1934-cü ildə ABŞ --da icazə 
verildi. 

Hal-hazırda Azad Ticarət Zonalarını aşağıdakı xüsusiyyətlərə 
bölmək olar: 

1. Azad Ticarət Zonaları  
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2. İxracın Emalı Zonaları  
3. Müəssisə zonaları  
4. Azad limanlar  
5. Xarici Ticarət Zonaları  
6. Xüsusi İqtisadi Zonalar  
Beləliklə də, ATZ ölkə daxilində vergi nəzarəti baxımından 

xüsusi statusa malik olması, müəssisələrin inkişafını stimullaşdırmaq 
məqsədilə güzəştlərin verilməsini, ölkədən çıxan və ölkəyə daxil 
olan məhsullara nəzarəti həyata keçirmək üçün sahibkarlıq 
fəaliyyətinin inkişafını və yaxud xidmətlər göstərdiyi ərazi hesab 
etmək olar. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. http://unec.edu.az/application/uploads/2016/03/nesrullayev_shefeq.pdf 
2. https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/79977 
3. https://www.economy.gov.az/article/iqtisadi-zonalar/21402  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОЙ   

СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Magistrant:    Elmi rehber: 
Abdinov Ramiz M.   dos. Hacieva Humay Oqtay                                
II kurs. Qrup R7210                                                               
 

Промышленность играет важную роль в экономике 
Азербайджана. Наряду с наличием в стране природных 
ресурсов, специализированных персоналов и трудовых 
ресурсов, их трудовая практика и потребительство позволяют 
развивать эту область. К сожалению, этими возможностями не 
пользуются эффективно, и доля отраслей, производящих 
конечный продукт, не так велика. 
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Как одна из развивающихся стран, Азербайджан 
становится постиндустриальной страной и интегрируется в 
мировые экономические процессы. Все отрасли 
промышленности страны, особенно промышленные 
предприятия, сосредоточены в промышленных центрах. Такие 
центры формируются под влиянием социально-экономических 
факторов.  

Основными задачами промышленной политики 
Азербайджана сегодня, несомненно, являются глубокие 
структурные изменения во всех отраслях промышленности, 
использование в производстве высокотехнологичной 
продукции; автоматизация и модернизация производственных 
процессов; развитие не нефтяного сектора. Кроме того, 
важнейшим приоритетом является переход от 
импортозамещающей политики к экспортно-ориентированной 
модели. Обеспечение такого перехода повысит 
конкурентоспособность страны на мировом рынке. 

Устойчивое экономическоe развитие промышленных 
предприятий означает повышение их страгегического 
потенциала. Эта стратегия предполагает реиндустриализацию и 
является ключевым фактором экономической безопасности 
страны. 

Чтобы управлять процессом устойчивого развития на 
национальном уровне, необходимо определить и 
последовательно реализовывать стратегию ее развития. 
Повысить эффективность предприятия и обеспечить его 
устойчивое развитие, требует учитывать прогрессивные 
нововведения внешней среды и совершенствовать управление. 
Исходя из этого, должна быть обеспечена устойчивость 
экономической деятельности предприятий. 
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Оценка эффективности механизма управления с 
устойчивой стратегией экономического развития- это 
аналитический процесс, в котором участвуют как специалисты 
предприятия, так и эксперты по устойчивому развитию 
отдельных аналитических агентств. 

Организация такого процесса базируется на методологиях 
и рекомендациях, которых разрабатывают международные 
организации, для открытой отчетности. Наряду с показателями 
устойчивого развития предприятия для оценки в качестве базы 
используются показатели финансово-экономической 
деятельности. За последние десять лет объем промышленного 
производства увеличился в 2,7 раза. 

Результативность использования способа интегральной 
оценки для анализа и мониторинга устойчивого развития 
предприятия определена тем, что она дает возможность 
выполнения относительной оценки между предприятиями одной 
отрасли и между различными отраслями с целью раскрытия 
направленностей и первенствующих направлений устойчивого 
развития предприятий с учетом своеобразных свойств 
раздельных видов экономической деятельности. 
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9.  Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость 
предприятия в условиях инфляции. – М.: Изд-во «Перспектива», 1995. 
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“İCTİMAİ ELMLƏR” BÖLMƏSİ 
 

ZƏFƏR  MÜBARİZƏSİNDƏ HƏYATIN 44 ANI 
 
Tələbə:                                                         Elmi rəhbər: 
Şixbabayeva Əminə Vahid                  dos. Məmmədov N.İ 
III kurs, qrup 269.19 

 
Həqiqətən də, həyat öz ağlı-qaralı günləriylə, acılı-şirinli 

anlarıyla gözəldir. Hər bir insan öz arzularını gerçəkləşdirərək 
ömürdən pay alıb xoşbəxt həyat yaşamaq istəyir. Bəzən ömrün 
azlığından, bəzən həyatın vəfasızlığından gileylənir. Ömür yalnız 
yaşamaq üçün deyil, milyonların da yükünü, ağrısını çəkib daşımaq 
üçün bizə verildiyini sübut edən insanlar da gördük həyatımızın 44 
anında.  

2020-ci il 27 sentyabr İkinci Qarabağ Müharibəsi – Vətən 
müharibəsi. Yeni tarix yazıldı Azərbaycan xalqının taleyinə. Bu əks 
hücuma “Dəmir Yumruq” əməliyyatı da deyirlər. Həqiqətən də, 
ölkəmizin vətəndaşları yumruq kimi birləşərək döyüş meydanına 
atıldılar. Heç şübhəsiz ki, hərbi əməliyyatların gedişində xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən məqamlardan biri informasiya müharibəsi 
müstəvisində mübarizənin düzgün təşkil edilməsi ilə bağlı idi. 
Azərbaycan bu sahədə də fəaliyyətini uğurla qurmağa müvəffəq oldu. 
Mübaliğəsiz demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi 
informasiya vasitələrində çıxışları Azərbaycanın informasiya 
müharibəsində qələbəsini təmin edən həlledici amil idi.  

Vətənin azadlığı, xalqın xoşbəxt gələcəyi üçün canlarından, 
qanlarından keçdilər. Şəhid olub ölməzlik zirvəsinə ucaldılar. 
Şəhidlik ən ali, ən pak, ən müqəddəs, hər kəsə nəsib olmayan, 
cənnətlə müjdələnmiş  qürur, fəxarət zirvəsidir. Azərbaycan Ordusu 
bu mübarizədə düzgün strategiya və taktika tətbiq edərək, peşəkarlıq 
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göstərərək uğurlu əməliyyat apardı. Nəhayət, Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun yüksək döyüş qabiliyyəti və 
bacarığı nəticəsində Azərbaycan səmasında azadlıq günəşi öz nurunu 
hər tərəfə - Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlıdan qədim 
mədəniyyət beşiyimiz olan Şuşaya saçdı.  

El yolunda canını qurban verənləri unutmaqmı olar? Əlbəttə 
ki, yox. Xudayar Yusifzadə, Muxtar Qasımlı, Rauf Əsgərov, 
Əmirxan Babayev, Sərdar İsmayılov, Elvin Əliyev və daha başqaları 
44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq dastanı yazmış 
igidlərimizdir. 44 günlük azadlıq mübarizəsi həyatın 44 anı kimi 
həkk olundu ömrümüzə. Yeni gün əlavə olundu təqvimə : 8 Noyabr – 
Qələbə Günü, Zəfər Günü. 2904 şəhid, Xudayar səsində Vətən 
sözüdür. Qarabağ uğrunda təkcə şəhid yox, həmdə Qarabağın artıq 
özüdür. 

Xarı bülbülü tanıtdı dünya təfəkkürünə 44 günlük müharibə. 
Xarı bülbül Qarabağ savaşının – Vətən müharibəsinin simvoluna 
çevrildi. Vətəni Şuşa olan Xarı bülbülün tənhalığına son qoyuldu, 
gözü yollardan çəkildi.  

Tarixi qələbə milli kimliyimizi, birliyimizi, gücümüzü bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi. Qələbə ruhumuz, müzəffər Azərbaycan 
ordusunun gücü, dünyaya səs salan qətiyyəti heç zaman 
unudulmayacaq və daim yaşayacaq. Qazandığımız zəfər dünya 
tarixinə ən qısamüddətdə - 44 gündə qazanılan qələbə kimi yazıldı. 
30 illik həsrətimizə 44 gündə son qoyuldu. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Şöhrət Səlimbəyli. Azərbaycan tarixinin zəfər salnaməsi. Bakı: Avropa, 2020. 
512 səh. 

2. Carlo Marino. 2020: guerra nel Nagorno-Karabakh. Italy, Eurasiaticanews, 
2021.  
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ZƏFƏR QOXULU ŞUŞA TORPAĞI 
 
Tələbə:                                                Elmi rəhbər: 
Əsədov Əlibəy Azad                                b.m. Yusifova S. F.                               
II kurs, qrup 411.20 
 

Hamımıza məlum olduğu kimi, artıq 30 il idi ki, Qarabağ 
torpaqlarına mənfur düşmən ayaq basırdı. Düşmənin bu 
özbaşınalığına 2020 ci il 27 sentyabr tarixindən etibarən son 
qoyulmağa başlanıldı. Belə ki, 2020 ci il 27 sentyabr səhər 
saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 
ordusunun mövqeləri və  yaşayış məntəqələri intensiv atəşə tutuldu. 
Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı və  44 gün 
davam edən bu müharibə 30 ilin haqsızlığına son qoydu. 

Bu müharibədə Azərbaycan ordusu xalqımıza ən dəyərli 
sərvətimiz olan Qarabağımızı qazandırdı. İkinci Qarabağ 
müharibəsində ən ağır və ən uğurlu əməliyat “Şuşa əməliyyatı” idi. 
1992 ci il 8 may tarixində Şuşa şəhəri işğal olunduqdan sonra orada 
yerləşən tarixi abidələr, məscidlər, qalalar -Azərbaycan xalqının 
tarixi izləri silinməyə başlanıldı. Bu da bir daha erməni 
vandalizminin  dünyaya sübutu idi. Hər nə qədər dünya dövlətləri bu 
vəhşiliklərə və həmin ildə törədilən soyqırımlara, cinayətlərə göz 
yumsada Azərbaycan ordusu bunlardan əzilməyib öz gücü ilə öz 
haqqını aldı və 30 ilin zəfərini çaldı. Bizə tarix boyunca yaddaşlarda 
həkk olacaq zəfəri qazandıran “Şuşa əməliyyatı” bütün dünyanı 
heyrətə, Azərbaycanı isə sevincə qərq etdi. Şəhərin cənub-şərq 
hissəsi dərinliyi 500 metr, eni 250 metr olan sıldırım qayalı dərin 
dərə ilə sərhədlənmişdir.Yəqin ki, hamımız bu rəqəmlərə, 
yüksəkliklərə nəzər yetirərkən zəfərimizin qüdrətini bir daha təkrarən 
dərk edirik. Dünyanı heyrətə salan məqam isə bu “Alınmaz Qala” 
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uğrunda Azərbaycan əsgərinin demək olar ki,əli yalın mübarizəsi idi. 
Bu sıldırım qayaları dayanmadan,yorulmadan, vətən oğulları öz 
şücaəti ilə dövrümüzün qəhrəmanlıq salnaməsini yazmışdırlar. 

Bu zəfər 2900 dən artıq şəhid hərbi qulluqçunun, Polad Həşimov 
kimi generalın, İlqar Mirzəyev kimi polkovnikin məğrur xalqın və 
qətiyyətli Ali Baş Komandanın zəfəridir.Bu vətən torpağının hər 
qarışı igid qanı ilə qazanılıb.Bu xalq həmişə öz şəhidlərinə və onların 
ailələrinə bir can borcludur.Sonda isə düşmən acığına hamımız bir 
qəlbdən “Vətən Sağolsun!” deyirik. Ümummilli Lider Heydər Əliyev 
öz çıxışlarında Şuşanı yüksək qiymətləndirmiş və hər zaman “ 
Şuşasız Qarabağ,Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur” söyləmişdir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi. 16 iyun 2021.- https:prezident. az/articles/52122 

2. Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu. Poliart 
MMC. Bakı, 2021.592 s. 

3. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət və tarix incisidir. Abbasov Zahid. Bakı, 2010.96 s. 
4. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. Məmmədov Nazim Rəhbər 

oğlu.Bakı, 2016.960 s. 
 

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN TARİXİMİZDƏ 
YERİ 

 
Tələbə: Sultanlı Ramin Rasif             Rəhbər: 
Qrup : 228.20E, Kurs II                     Dos. Cəfiyev T.R. 

 
1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın birinci iclası keçirildi 

və iclasda Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında 
tarixi qərar qəbul edildi və bunu dünyaya bəyan etdi. Xalq 
Cümhuriyyəti Milli Şurasının sədri vəzifəsinə Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə, İcra Komitəsinin sədri vəzifəsinə isə Fətəli xan Xoyski 
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seçildi.  Bununla da  Şərq aləmində ilk dəfə respublika idarə üsulu 
yaradıldı və “Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında Akt” qəbul edildi. 

4 iyunda Batumda Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası arasında 
Sülh və Dostluq müqaviləsini imzaladı və iyunun 16-da Türk ordusu 
Gəncəyə daxil oldu. 1918-ci il iyun ayının 16-da Milli Şuranın 
üzvləri və Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Tiflisdən siyasi 
vəziyyətin çox ziddiyyətli olduğu Gəncəyə köçdü.“İyunun böhrani” 
MŞ-nin özünü buraxması  ilə nəticələndi. İyunun 17-də F.Xoyskinin 
başçılığı ilə yeni II hökumət yaradıldı. Onun qarşısında duran əsas 
vəzifə Bakını azad etməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 
etmək idi. İyunun 19-da hərbi vəziyyət elan edildi. 24 iyun ağ ay 
ulduzlu qırmızı dövlət bayrağını qəbul etdi (noyabrın 9-da 3 rəngli 
oldu). İyunun 26-da müsəlman korpusu “Əlahiddə Azərbaycan 
korpusu” adlandırıldı, Milli Ordu yaradıldı.  27 iyun – 15 sentyabr 
tarixində Nuru paşanın rəhbərliyi ilə Bakı döyüşləri nəticəsində Bakı 
şəhəri bolşeviklərdən azad olundu. Və sentyabrın 17-də Milli 
hökumət Bakıya köçürüldü.  

1918-ci il 7  dekabrda Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu.  
Dekabrın ayının 26-da parlament yeni hökumət təsdiq etdi. 3-cü 
hökumətin tərkibində general S.Mehmandarov hərbi nazir, general-
leytenant Ə.Şıxlinski onun müavini, Sulkeviç baş qərargah rəisi təyin 
edildi.  

1919-cu il yanvarın 15-də Qarabağ general qubernatorluğu 
yaradıldı. Mudros barışığından sonra noyabr ayından – 1919-cu ilin 
mart ayınadək Naxçıvanda mövcud olmuş Araz-Türk respublikası 
ermənilərin qarşısını aldı. 1919-cu il fevralın 28-də AXC tərkibində 
Naxçıvan general-qubernatorluğu yaradıldı 1919-cu il iyunun 16-da 
Denekin təhlükəsinə qarşı Azərbaycan və Gürcüstan hərbi müdafiə 
müqaviləsi imzaladılar. Milli ordu 1919-cu il avqustun 12-də 
Lənkəran şəhərini azad etməklə rusların may ayında Muğanda 
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yaratdığı “Muğan Sovet Respublikası”na son qoydu. Bununla da 
AXC-nin hakimiyyəti bütün respublika ərazisində bərqərar oldu. 

1920-ci il yanvarın 11-də Lord Kerzonun təklifi ilə Paris 
konfransının ali şurasında Azərbaycan və Gürcüstanın istiqlalını de-
fakto tanımaq haqqında yekdilliklə qərar qəbul olundu. İstiqlalın 
tanınmasından üç gün sonra bu tarixi xəbərin sədasını almış 
Azərbaycan bayram edirdi. Lakin bu sevinc uzunmüddətli olmadı. 
Aprelin 28-də Xİ Qırmızı ordunun hücumu ilə AXC-nin 
müstəqilliyinə son qoyuldu. Qəhrəman xalqımız AXC siyasi 
xadimlərinin siyasi irsini itməyə qoymadı. XX əsrin 80-ci illərinin 
sonlarında başlayan Xalq hərəkatını nəticəsi kimi 1991-ci il 
oktyabrın 18-də Azərbayca öz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa 
etdi.          

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. M. Abdullayev. Azərbaycan tarixi. Bakı: 2014 
2. M.Ə. Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: 1990 
3. N.Nəsibzadə. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bakı: 1990 

 

VƏTƏN MÜHARİBƏSİ-ŞANLI TARİXİMİZDİR 
 
Tələbə: Vəlizadə Zəhra Əsgər   Elmi rəhbər: 
Kurs: IV kurs, qrup 141.18   Hüseynova Sevinc                                                                      
                   

27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixinə “İkinci Qarabağ 
müharibəsi” və ya “Vətən müharibəsi” olaraq düşmüşdür. 
Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqları üzərindəki açıq-aşkar 
ərazi iddiaları hələ 20-ci əsrdən başlamışdır. Bu münaqişəni ötən 
əsrin ən faciəvi münaqişələrindən biri kimi tarixə daxil olması 
Ermənistanın Azərbaycan xalqı üzərindəki etnik təxribatları və terror 
əməlləri olmuşdur. Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlıların 
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zorla qovulması nəticəsində onlar Azərbaycana sığındılar. Dağlıq 
Qarabağ və ona bitişik rayonların dinc əhalisi  20-ci əsrin son 
illərinin amansız işğalı nəticəsində öz doğma yurd-yuvalarından 
repressiya edildi. Bu məslənin sülh yolu ilə həlli üçün yenicə 
müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan Respublikası çoxsaylı beynəlxalq 
təşkilatlarla danışıqlar aparmış, lakin münaqişə nəticələnməmiş və 
atəşkəs elan edilmişdi.  

2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri dəfələrlə regiona səfər etsələr də müsbət heç 
nəyə nail olunmamış, Ermənistan ərazi iddialarından əl çəkməmişdir. 
Ümumilikdə 2000-ci illər ərzində münaqişənin sülh yolu ilə həlli 
üçün aparılan çoxsaylı danışıqlardan sonra 2016-cı ilin aprel ayında 
təmas xəttində işğaldan sonrakı ən böyük hərbi qarşıdurma baş verdi. 
Aprel döyüşlərinin nəticəsi olaraq xeyli sayda məhv edilən erməni 
hərbi və canlı qüvvələri Füzuli, Cəbrayıl və Tərtər rayonlarının işğal 
edilmiş 2000 hektardan artıq ərazisinin azad edilməsi Azərbaycanın 
zəfər yolu üzərindəki təməl addımları oldu.  

28 sentyabr saat 00:00-dan etibarən Azərbaycan 
Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət və qismən 
səfərbərlik elan edilərək, əks hücumlara başlanıldı. Elə ilk gündən 
Azərbaycan ordusu “Dəmir yumruq” adlandırdığı hərbi əməliyyat 
Füzuli və Tərtər istiqamətində və eyni zamanda Murovdağdakı 
strateji məntəqələri azad etməsi ilə xalqımızın qələbə qazanacağı 
mesajını düşmənə verdi. Ən çətin əldə edilən mövqelərimizdən biri 
olan Şuşanın azadlığı Azərbaycan xalqına analoqu olmayan bir zəfər 
sevinci yaşatdı. Şuşa Azərbaycanın qəlbində bir yara idi. Şuşanın 
işğaldan azad edildiyi gün bütün Azərbaycan xalqı Şuşalı idi. 
Şuşanın möhtəşəm azadlığı silinməz bir zəfər izi ilə şanlı tarix yazdı.. 
Ali Baş Komandan noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanında Şuşanın 
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işğaldan azad edildiyini bildirdi və Azərbaycan xalqını bu münasibət 
ilə təbrik etdi: 

 “Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, 
biz səni dirçəldəcəyik”. Prezidentin Şuşa haqqında söylədikləri işğal 
tarixinin Azərbaycan xalqının qəlbində yaratdığı yaranı sağaltdı. Hər 
kəsi sevinc göz yaşlarına qərq etdi. Noyabrın 10-u 44 günlük Vətən 
müharibəsinin sonuncu günü oldu. Dekabr ayının 10-da Azərbaycan 
Vətən müharibəsinin möhtəşəm qələbəsinə həsr edilmiş Zəfər paradı 
keçirildi. Müharibə ərzində xidməti olmuş hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı xüsusi minnətdarlıq göstəriciləri ilə təltif edilidi. Nəhayət 
bitdi... Artıq bitdi...Artıq Qarabağ azaddır... Qarabağ bizimdir, 
Qarabağ Azərbaycandır! 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1.  Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi: Tam mətnli elektron materiallar 

məcmuəsi. Bakı, 2005 
2.  https://www.bbc.com/azeri/region-55031057 

 
POST-PONDEMİYA, SOSİAL-FƏLSƏFİ    FİKİRLƏR   VƏ 

PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR 
 
Tələbə: Oucova S. R.,   Elmi rəhbər: 
3-cü  kurs.qrup 691.19   dos. Əliyev F. H.                                                                      

 

Yaşadığımız 21-ci əsrdə arxada buraxdığımız təxminən 20 ildə 
dünya bir neçə dəfə epidemiyalarla üz-üzə gəldi. Tarix boyunca 
bəzən müharibələrə səbəb olarkən, bəzən isə müharibələrin 
nəticələrini müəyyənləşdirən epidemiya xəstəliklərinin siyasi və 
sosial durum üzərində çox mühüm təsirləri oldu. Bu baxımdan 
epidemiyaların bəşər tarixinin gedişatını dəyişdirən bir çox 
epidemiyalar olmuşdur və bunlardan biri də günümüzdə yaşanan 
COVID-19 pandemiyasıdır. “Evdə qal” şüarı ilə evə qapanma 
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vəziyyəti, fiziki olaraq məsafəni qorumaq, maska taxmaq 
məcburiyyəti, dezinfeksiya və gigiyena problemləri, küçəyə çıxma 
qadağaları, marketlərin bağlanması – bir sözlə, karantin 
tətbiqetmələri ilə sosial yaşamın yavaşlama halı cəmiyyəti dərindən 
sarsmaqdadır.  

Dövrümüzdə yaşayan Agamben, Jijek, Butler kimi filosoflar 
epidemiya ilə bağlı müxtəlif cür dəyərləndirmələr apararaq 
məqalələr yazıblar. 

Koronavirus bütün dünyada nizamı sürətlə dəyişdirərkən bir 
daha həyatın əvvəlki kimi olmayacağına dair siqnallar verir. İnsanlar 
pandemiyadan sonra bəzi sosial vərdişlərdən imtina etməlidirlər. 
Psixoloji cəhətdən insanların reaksiyaları kəskinləşə bilər. Buna iş 
yerlərinin bərpası, planlaşdırılan tətil və səfərlərin ləğvi və s. səbəb 
ola bilər. Hətta uzun müddət fəaliyyətsizlikdən sonra tənbəlləşmə 
hissi də normal hesab edilir. Məsələn, şagird və tələbələrin dərsə 
getmək istəməməsi, bəzi iş adamlarının iş yerlərinə getməyib evdən 
işlərini idarə etmək istəmələri və s. Bu problemin həlli üçün sadəcə 
zamana ehtiyac var və tək yolu vaksinasiya prosesindən keçir. 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1.  İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, “Covid-19 Salgınının Çok 

boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi”, səh. 551-557, 567-571 
2.  Meet the Philosopher Who is Trying to Explain the Pandemic 

(https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio-agamben-
philosophy-coronavirus.html) 

3.  Judith Butler discuss the COVID-19 pandemic, and its escalating political 
and social effects in America (https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-
has-its-limits) 

 

QƏLƏBƏYƏ APARAN BİRLİK 
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Tələbə:                                               Elmi rəhbər: 
Məmmədov Elnur Nazim                      b.m. Yusifova S. F.                               
II kurs, qrup 413.20 
 

Azərbaycan xalqı 30 il idi ki, Qarabağımızın azad olacağı anı 
gözləyirdi. Qarabağımızın azad edilməsi Azərbaycan xalqının haqq 
işi idi və bu haqq davasında o qanı, canı bahasına qələbə çaldı. 
Qələbəmizin minlərlə qəhrəmanları var. Bu torpaq, bu Vətən 
Mübarizlər, Poladlar yurdudur. Cox vaxt qəhrəmanlarımızdan 
danışanda ilk ağlımıza gələn bizim əsgər və zabitlərimiz olur. Lakin 
müharibə qəhrəmanları təkcə əsgər və zabitlərlə bitmir. Mən ilk 
qəhrəman analarımızı adlandırardım, çünki, məhz onlar belə oğullar 
dünyaya gətiriblər. Azərbaycan qadını tarix boyu həmişə öz mərdliyi, 
düşmənə boyun əyməməyi ilə, əxlaq və namus mücəssiməsi kimi 
hörmət qazanıb. Mənfur düşmənin daim raket hücumuna məruz qalan 
Bərdə, Gəncə, Mingəçevir, Beyləqan və digər şəhərlərimizdə 
qadınlarımız kişilərlə bərabər mərdlik və dözümlülük nümayiş 
etdirmişdilər. Sual olunur – bu cür analarımızdan Mübariz, Polad 
kimi minlərlə oğullarımız doğulmaya bilərdimi?  82 yaşındakı 
anamız əlləri əsə-əsə bayraq tikir ki, əskərlərimiz bu bayrağı Şuşaya 
sancsınlar. Bax, budur Azərbaycan qadını, haqq davamızın ilk 
qəhrəmanları. 
          Şükür Həmidov - qəhrəman oğullarımızdan biridir. O, 2016-cı 
ildə aprel döyüşləri zamanı Lələtəpə yüksəkliyinin işğaldan azad 
edilməsi zamanı göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. O, daim Qarabağımızın azadlığı 
amalıyla yaşayır və döyüşlər başlandığı andan etibarən ön xətdə 
olmuş, həmişə böyük şücaət göstərmişdir.  2020-ci ilin 23 
oktyabrinda doğulduğu Qubadlı rayonu uğrunda gedən qizğın 
döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərərək, şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlmişdir. 
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 Qəhrəmanlarımizdan biri də - şəhid Cəbrayıl Dövlətovdur. 
Millətimizin 19 yaşlı bu qəhrəmanı, öz istəyi ilə cəbhə bölgəsinə 
getmişdir. Cəbrayıl bir anda Qarabağın, Azərbaycanın və milyonlarla 
ürəyin Cəbrayılı olur. II Qarabağ müharibəsinin şəhid 
qəhrəmanlarından danışarkən, cəbhədə qəhrəmancasına əsgərlərlə 
çiyin-çiyinə döyüşən zabitləri unutmaq günah olardı. Bu qəhrəman 
oğullarımızdan biri də general-mayor Mais Bərxudarovdur. O da 
Şükür Həmidov kimi, aprel döyüşlərinin tanınmış simalarından 
biridir və biz M.Bərxudarov kimi yüzlərlə, minlərlə qəhrəman əsgər 
və zabitlərimizin adını çəkə bilərik.   

Digər qəhrəmanlarımız -diplomatlarımızdır.  Azərbaycan əsgəri 
cəbhədə tarix yazarkən prezidentimiz, nazirlərimiz, vəkillərimiz 
də diplomatiya meydanında döyüşürdülər.   

Bəs bizim müəllimlərimiz? Heç fikirləşmişikmi ki, hardandır 
oğullarımızda bu qədər vətən sevgisi və bu sevginin memarı kimdir? 
Əminliklə deyə bilərəm ki - bu bizim müəllimlərimizdir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1.  Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 

münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi. 16 iyun 2021.- https:prezident. 
az/articles/52122 

2.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş 
nazirinin və Rusiya Federasiyası Prezidentinin bəyanatı. 11 yanvar 2021. - 
https://president. az/ articles/5007 

 
44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ: ERMƏNİ 

VANDALİZMİNDƏN XİLAS EDİLMİŞ ÇOXƏSRLİK 
XRİSTİAN İRSİMİZ 

 
Tələbə      Elmi rəhbər:                                                                     
Abdullayeva Lətafət  Mir Həşim   müəllim Мusayev T.F.                                                   
Qr. 743.20    II kurs 



 543 

 
Qarabağ bölgəsi qədim dövrlərdən türk və Qafqaz tayfalarının 

birgə yaşadığı və qədim Azərbaycan dövləti olan Albaniyanın tərkib 
hissəsi olmuşdur. IV əsrdə Albaniyada xirsitianlığın qəbulundan 
sonra Qarabağ ərazisində də IV-VII əsrlər ərzində xristian dini 
abidələri inşa edilməyə başlanmışdı. VII əsrdən başlayaraq 
Albaniyada xristianlığın islam dini ilə əvəzlənməsi prosesi 
başlanmış, ancaq Qarabağın dağlıq hissəsində yerli albanlar xristian 
dininə itaət etməkdə davam etmişlər. IX-XIV əslərdə Azərbaycan 
ərazisində alban bəyliklərinin mövcudluğu və yerli albanların yeni 
xristian intibah dövrünü yaşaması da bunu sübut edir. Bu gün 
Qarabağ ərazisində mövcud alban xristian məbədlərinin əksəriyyəti 
məhz bu dövrün abidələridir. Lakin XIX əsrdən başlayaraq bu 
bölgəyə köçürülən ermənilər Rusiyanın himayəsi altında yerli 
xristian albanları erməni kilsəsinə tabe etdirməyə nail olaraq, yerli 
əhalinin zamanla alban xristian ənənlərindən uzaqlaşmasına, sonralar 
isə onların assimiliyasiyaya uğrayaraq qriqoryanlaşmasına və 
erməmniləşməsinə səbəb olmuşlar. Bu proses Qafqazda tarixi kökləri 
olmayan ermənilərin bölgəyə ərazi iddialrı, alban irsinə yiyələnmək 
və özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənən alban xristian abidələrini 
özününküləşdirməsi, bu mümkün olmadıqda isə alban abidələrinin 
dağıdılması ilə müşayət olunmuşdur.  

1992-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Qarabağa hərbi təcavüzü 
nəticəsində qədim alban xristian abidələri təcavüzə məruz qalmış və 
uzun müddət işğal altında qalmışdı. Nəhayət 2020-ci ilin 
sentyabırnda başlayan 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində 
müzəffər Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı azad 
etməklə təcavüzə məruz qalmış müsəlman dini abidələrimizlə yanaşı, 
həm də xristian irsimizin inciləri olan, dağıntılara, tarixi və 
memarlığı saxtalaşdırılmalara - erməniləşdirməyə məruz qalmış 
alban xristian abidələri də xilas edilmişdir. Bu abidələr içərisində 
Ağoğlan, Xudavəng, Amaras manastrları, Tuğ kəndində məbəd 
komplekslərini göstərmək olar.  
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Ermənilərin xarici havadarları və beynəlxalq qrumlardakı 
təəsübkeşləri, onların Qarabağda həm müsəlman, həm də alban-
xristian abidələrinə qarşı təcavüzünü görməzdən gələrək tarixi 
xristian abidələrimizi erməni abidələri kimi qələmə verərək onlaraın 
mühafizəsi adı altında dövlətimizin dini, mədəni həyatına kobud 
müdaxiləsi yol verilməzdir. Prezident İ.Əliyevin Kəlbəcərin azad 
edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində dediyi 
kimi, “Qafqaz Albaniyasına aid olan abidələr, kilsələr bizim tarixi-
mədəni  sərvətimizdir”. Xalqımız əsrlər boyu öz xristian irsini və 
abidələrini qoruyub bu günlərə qədər çatdırdığı kimi, bundan sonra 
da işğaldan azad edilmiş Qarabağda xristian məbədlərini öz tarixi 
simasında bərpa edərək qanuni sahiblərinə qaytararaq yeni erməni 
təcavüzlərindən qoruyucaq və dünyaya ölkəmizdə tarixən mövcud 
olmuş dini, mədəni və milli tolerantlıq ənənələrinə, multikultural 
dəyərlərə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirəcəkdir. 

  
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Ermənistanın 30 ildə Qarabağda dağıtdığı xristian abidələri – onlar təkcə 
İslam irsinə düşmən deyillər ki...//www.baki-xeber.com/siyaset/116794.html 

2. Verdiyeva H. Qarabağın xristian memarlığı və onun abidələrinə təhdid. // 
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20 YANVAR TARIXIMIZIN QAN YADDAŞIDIR 
 
Tələbə: Ləman Əliyeva Mirzə              Elmi rəhbər: 
Qrup: 285.20, Kurs II                            Professor İradə Nuriyeva 
 
        1990-cı ilin Yanvar faciəsinə gedən yol 1987-ci ildə, 
azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti 
kütləvi deportasiyası və Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək 
cəhdlərinin geniş vüsət alması ilə başladı. Sovet rəhbərliyi 
gərginliyin artmasının qarşısını almaq əvəzinə Azərbaycan xalqına 
qarşı dəhşətli cinayət törətdi. 
       1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi Mixail 
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Qorbaçovun əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşunları Bakıya və 
Azərbaycanın bir çox bölgələrinə yeridildi və dinc əhali ağır 
texnikadan və müxtəlif növ silahlardan istifadə edilərək məhv edildi. 
Sovet ordusunun Xüsusi Təyinatlı Dəstələrinin və Daxili Qoşunların 
iri kontingenti tərəfindən Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və 
misli görünməmiş vəhşiliklə müşayiət olundu. Fövqəladə vəziyyətin 
tətbiqi əhaliyə elan olunanadək hərbi qulluqçular 82 nəfəri 
amansızcasına qətlə yetirib, 20 nəfəri ölümcül yaralayıb. Fövqəladə 
vəziyyət elan edildikdən sonra isə bir neçə gün ərzində Bakı 
şəhərində 21 nəfər öldürüldü. Fövqəladə vəziyyətin elan edilmədiyi 
rayon və şəhərlərdə daha 8 nəfər - yanvarın 25 -də Neftçalada və 
yanvarın 26 -da Lənkəranda qətlə yetirildi. 
       Beləliklə, qoşunların qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və 
ətraf rayonlarında 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Həlak 
olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili 
yardım işçiləri və milis nəfərləri olub.   
       Qoşunların qanunsuz yeridilməsi həm də mülki şəxslərin kütləvi 
həbsləri ilə müşayiət olundu. Əməliyyat zamanı paytaxt Bakıda və 
ölkənin digər şəhər və rayonlarında 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs 
edilib, onlardan 112 -si SSRİ -nin müxtəlif şəhərlərindəki 
həbsxanalara göndərilib. Ordu təcili yardım maşınları da daxil 
olmaqla 80 avtomobili, 200 evi atəşə tutdu və yandırıcı güllələr 
nəticəsində külli miqdarda ictimai və şəxsi əmlakı məhv etdi. Yanvar 
faciəsi təkcə milli faciə deyil, həm də Azərbaycan xalqının sarsılmaz 
iradəsini göstərdi. Bu tarixi hadisə Azərbaycanın milli kimliyinin 
formalaşmasına həlledici təsir göstərdi və dövlət müstəqilliyinin 
bərpasında dönüş nöqtəsi oldu. Məhz bu faciədən sonra milli azadlıq 
hərəkatı tam siyasi, geri dönməz bir siyasi reallığa çevrildi və xalq öz 
gələcəyini yalnız müstəqil Azərbaycan yaratmaqda gördü. 29 mart 
1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 20 
Yanvar faciəsinə ilk dəfə olaraq ən yüksək qanunverici orqan - Milli 
Məclis səviyyəsində hüquqi və siyasi qiymət verildi: “...Bu hadisə 
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Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüzdür, Azərbaycan xalqına qarşı 
təhqirdir, cinayətdir ". 

Azərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini əziz tutur. 
Hər il 20 Yanvarda Bakı vaxtı ilə saat 12:00 -da bütün Azərbaycan 
ərazisində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
olunur, gəmilərdən, avtomobillərdən və qatarlardan səs siqnalları 
eşidilir, hüzn əlaməti olaraq dövlət bayraqları endirilir.  

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_Yanvar 
2. https://mod.gov.az/az/20-yanvar-faciesi-414/ 

 
QUBALI ŞEYXƏLİ XANIN RUS İŞĞALÇILARINA QARŞI 

MÜBARİZƏSİ                                                                                                                
 
Tələbə: Ələkbərzadə Vüsal Ələkbər              Elmi rəhbər:                                  
qr.601.20, II kurs    prof.Camal Mustafayev 
       
        Münbit Azərbaycan torpaqları həmişə yadelli işğalçıların 
diqqətini cəlb etmişdir.XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvələrində 
ölkədə mövcud olmuş siyasi pərakəndəliklə əlaqədar yadellilərin 
torpaqlarımıza hücumları daha intensive xarakter daşımışdır. Ölkənin 
xanlıqlara parçalanması ilə əlaqədar yaranmış ciddi çətinliklərə 
baxmayaraq xalqımızın mərd oğulları, sərkərdələr düşmənə qarşı 
ölüm-dirim mübarizəsinin önündə getmişlər. Belə sərkərdələrdən biri 
də özünün düşmənə qarşı barışmaz mövqeyi ilə seçilən Quba hakimi 
Şeyxəli xan olmuşdur.  
        Şeyxəli xan Rusiya və Qacarlar kimi güclü istilaçıların hücum 
təhlükəsi ilə üzləşdi. Şeyxəli xanın öz hakimiyyətinin ilk dövrlərində 
Rusiyanın Qubadakı təmsilçisinə təzyiq göstərməsi fakti da 
məlumdur. Bu dövrdə Rusiyada hakimiyyətdə olan II Yekaterina 
Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək üçün real addımlar atmağa 
başlamışdı. Şeyxəli xan yaranmış təhlükəni sovuşdurmaq üçün 
Rusiyaya sədaqət andı içsə də, tezliklə ondan imtina etdi.  
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        Ağa Məhəmməd xan Qacarın 1795-ci ilə şimali Azərbaycana 
yürüşünü təhlükə hesab edən Rusiya bölgəyə hərbi müdaxilə etmək 
qərarına gəldi. İlk növbədə Quba xanlığını nəzarətə götürmək qərara 
alındı. Elə həmin ilin sonlarında general Qudoviç Şeyxəli xana 
məktub göndərərək ondan Rusiyanın himayəsini qəbul etməyi tələb 
etmişdi. Şeyxəli xanın danışıqlarla razı olmayacağını görən Rusiya 
hakimiyyəti general Savelyevin komandanlığı altında Azərbaycanın 
Xəzərsahili bölgələrinə kiçik bir hərbi dəstə yolladı və onun 
qarşısında Quba xanlığının tərkibində olan Dərbənd şəhərini ələ 
keçirmək vəzifəsi qoydu. Lakin Şeyxəli xan bu dəstəni şəhərin 
yaxınına belə buraxmadı. 1796-cı il aprelin sonlsrında rus ordusu 
Dərbəndi şimaldan və cənubdan mühasirəyə alındı. Rusların ağır 
toplarla qala divarlarını dağıtdığını görən Şeyxəli xan şəhəri təslim 
etməyə məcbur oldu və əsr götürüldü. Lakin Şeyxəli xan rus işğalı ilə 
barışmaq niyyətində deyildi və onaqarşı mübarizəni davam etdirmək 
üçün əlverişli məqam gözləyirdi. O, 1796-cı ildə rus işğalına qarşı 
mübarizəsi yeni mərhələyə qədəm qoydu.  Şeyxəli xanın yadelli 
işğalçılara qarşı mübarizliyi, vətəninin azadlığını hər şeydən üstün 
tutmas XIX əsrin əvvəllərində baş vermis Rusiya təcavüzü zamanı da 
özünü göstərdi. 1804-cü ildə Qacarlar dövlətinə qarşı müharibəyə 
başlayan Rusiya bir-birinin ardınca Azərbaycan xanlarını işğal edirdi.  
        Şeyxəli xan hətta Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya 
tərəfindən işğalını rəsmiləşdirən 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinin 
imzalanmasından sonra da öz mübarizəsini dayandırmadı.         
          Göründüyü kimi, hakimiyyəti Azərbaycan tarixinin çox 
mürəkkəb bir dövrünə təsadüf etmiş qubalı Şeyxəli xan vətənin 
azadlığını hər şeydən üstün tutmuş, özünün şüurlu həyatının çox 
böyük hissəsini rus işğalçılarına qarşı mübarizədə keçirmişdir. Onun 
həyatı sonrakı nəsillər üçün nümunəyə çevrilmişdir.  
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. C.Mustafayev. Azərbaycan xanlıqlar dövründə. B.,2016, 256 s. 
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QARABAĞ UĞRUNDA VƏTƏN MÜHARİBƏSİ (İKİNCİ 
QARABAĞ MÜHARİBƏSİ) 

 
Tələbə: Eyvazlı Jalə Vəfadar  Elmi rəhbər: 
qr. 601.20, II kurs   prof. Camal Mustafayev   
                       
        Ölkəmizin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil 
olan Dağlıq Qarabağ münaqişənin nəticələri milyonlarla 
azərbaycanlının  taleyinə ciddi təsir göstərmişdir. Son 200 ildə 
ermənilərin ölkəmizin tarixi torpaqlarına qarşı qaldırdıqları ərazi 
iddiaları keçmiş SSRİ-nin dağıldığı dövrdə açıq işğal siyasəti ilə əvəz 
olundu. Özlərinin keçmiş SSRİ-dəki və xarici ölkələrdəki 
havadarlarından dəstək alan xain qonşularımız keçən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində torpaqlarımızın 20 %-nə qədərini işğal edərək 
görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsini və ona bitşik 7 rayonunu işğal edən ermənilər bölgənin 
azərbaycanlı əhalisini öz yurdlarından qovaraq bəşəri cinayət olan 
etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmiş, Xocalıda insanlıq əleyhinə 
ən böyük cinayət hesab edilən soyqırımı törətmişlər. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının erməni silsalı qüvvələri tərəfindən işğal 
edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsi 
haqqında 4 qətnaməsini qulaqardına vuran Ermənistan Azərbaycanı 
daimi yeni işğallarla hədələyirdi.  
        2020-ci il sentyabrın 27-də səhər saat 6 radələrindən başlayaraq 
təcavüzkar Ermənistanın Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Ordusunun 
cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini silahlardan atəşə tutaraq mülki 
əhaliyə qarşı cinayətlər törətməyə  başladı. Müharibənin başladığı ilk 
günlərdən şimal cəbhəsində irəliləmək üçün yüksək əhəmiyyətə 
malik olan Tərtərin Madagiz kəndi işğaldan azad edildi və  orada  
üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Elə həmin gün kəndin tarixi adı da 
cənab prezidentimiz tərəfindən bərpa edilərək Suqovuşan adını aldı. 
Cənub cəbhəsi boyu  Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişləri 
ilə mərdcəsinə, igidcəsinə irəliləyən qəhrəman ordumuz oktyabrın 4-
də Cəbrayıl şəhərini, 9-da isə Hadrut qəsəbəsini düşməndən təmizlədi 
və Xocavənd rayonunun ərazisində əlverişli mövqeləri ələ keçirdi. 
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Azərbaycan Silahlı Qüvvələri oktyabrın 17-də Füzuli şəhərini, 20-də 
isə Zəngilan şəhərini azad etdi. Oktyabrın 22-də Zəngilanın Ağbənd 
qəsəbəsini azad etdikdən sonra Arazın o tayındakı soydaşlarımız 
tərəfindən alqışlarla müşayiət olunan Azərbaycan əsgərləri İranla 
dövlət sərhədini tam nəzarətə götürdülər. Oktyabrın 25-də Qubadlı 
rayonu işğaldan azad edildi. Noyabrın 8-də misilsiz rəşadət göstərən 
Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərinin əlbəyaxa döyüşləri 
nəticəsində Şuşa şəhərini azad etmələri müharibənin taleyini həll 
etdi. 
       Beləliklə, cəmisi 44 gün davam etmiş II Qarabağ müharibəsində 
mənfur qonşularımızın 30 ilə yaxın davam etmiş işğalına son 
qoyuldu. Qəlbənin əsas memarı, Ali baş Komandan İlham Əliyevin 
sözləri ilə desək, düşmənin beli qırıldı. II Qarabağ müharəbəsinin 
qələbə ilə başa çatmasında Azərbaycan xalqının qətiyyəti və öz 
prezidenti ətrafında dəmir yumruq kimi birləşməsi ilə yanaşı qardaş 
Türkiyənin hərtərəfli dəstəyi mühüm rol oynadı. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin “bir millət, iki dövlət” şüarı müharibənin gedişində bir daha 
təsdiq edildi. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. http://newtimes.az, politcs 
2. İki sahil qəz. 8.11.2020 

 
QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 
Tələbə: Canımova Nigar Rövşən  Elmi rəhbər: 
qr. 285.20, II kurs   prof. Nuriyeva İradə   

 
       Bildiyimiz kimi, doğma yurdumuz Azərbaycanımızın böyük bir 
hissəsini təşkil edən Dağlıq Qarabağ bölgəsi uzun illərdir erməni 
işğalı altında idi. Xalqımız illər boyu vətənpərvərlik hissini bir gün 
belə itirmədən torpaqlarımızın azad ediləcəyinə ürəkdən inanaraq 
səbrlə gözləyirdi və nəhayət, o gün gəldi: 27 sentyabr  2020-ci il 
tarixindən başlayaraq 44 gün davam edən şanlı zəfər tarixi. 
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       Sovet ittifaqının dağılması və Azərbaycanda daxili çəkişmələr 
nəticəsində yaranan siyasi qeyri-sabitlikdən istifadə edən Ermənistan 
dvləti xaricdən göstərlən hərbi yardımla Dağlıq Qarabağda hərbi 
əməliiyatlara başladı. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi - Dağlıq Qarabağ 
bölgəsi və həmsərhəd yeddi rayon Ermənistan ordusu tərəfindən işğal 
olundu. Azərbaycanın bütün sülhsevər səylərinə baxmayaraq, 
Ermənistan həmişə destruktiv siyasət yürüdərək problemin mərhələli 
şəkildə tənzimlənməsinə mane olur, siyasi və hərbi təxribatlarla 
danışıqlar prosesini pozmağa və Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə 
mövcud olan status-kvonu qorumağa çalışırdı. Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi işğal edildi, 20 mindən çox insan qətlə yetirildi, 50 mindən 
çox insan yaralandı və şikəst edildi. Bir milyondan çox insan qaçqın 
və məcburi köçkünə çevrildi. Əvvəlcə müharibənin səbəbi olaraq 
Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsini elan edən Ermənistan 
Respublikası BMT-yə üzv olduqdan sonra siyasətini dəyişdi və 
müharibənin Qarabağ ermənilərinin azadlıq mübarizəsi olduğunu 
müdafiə etdi. Lakin, o vaxtkı Ermənistan SSR Müdafiə Naziri Serj 
Sarkisyanın 18 may 2001 -ci ildə Ermənistan parlamentində çıxışı bu 
dövlətin işğalçılıq siyasətini ortaya qoydu: “İşğal etdiyimiz torpaqlar 
var. Burada utanılası bir şey yoxdur. Təhlükəsizliyimiz üçün bu 
torpaqları işğal etdik. Bunu 1992 -ci ildə də demişik, indi də deyirik. 
Bəlkə də mənim üslubum diplomatik deyil, amma həqiqət budur”. 
        Uzun müddət davam edən müharibə və işğal vəziyyəti nəhayət 
bitdi. 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı 
Qüvvələri genişmiqyaslı təxribata başladı və Azərbaycan Ordusunun 
cəbhə bölgəsindəki mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı 
silahlardan, minaatanlardan və artilleriyadan intensiv atəşə tutması 
nəticəsində Ermənistan Ordusunun hücumlarının qarşısını almaq, 
dinc əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan 
Ordusunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən bütün cəbhə 
boyu  qoşunların sürətli əks-hücum əməliyyatı barədə əmr verildi. 
Qarşıdurma tez bir zamanda alovlandı və İkinci Qarabağ 
müharibəsinə çevrildi. Təəssüf ki, müharibə qurbansız başa çatmır və 
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azadlıq qurban tələb edir. Elə buna görə də Azərbaycanın mərd 
oğulları torpaqlarımızın azadlığı üçün canından keçdilər. Məhz 
onların canları və qanları bahasına Azərbaycanın əzəli torpaqları 44 
gün ərzində işğaldan azad edildi. Otuz illik işğala və ədalətsizliyə 44 
gündə son qoyuldu. Vətən uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərimizi 
ehtiramla anırıq. QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. https://ibar.az/az/qarabag-azerbaycandir 
2. https://tenzilerustemhanli.az/projects/nagorno-karabakh-conflict/ 
 

КАРАБАХ –ТРАГЕДИЯ ХХ ВЕКА          
 
Студент:      Руководитель: 
Ахундов Рустам Назим    доц. Гулиева З.Г. 
Гр.602.20, курс II 
 
        Конфликт в Нагорном Карабахе является одним из 
трагических событий  конца ХХ века. Одержимые построением 
«Великой Армении» армяне, совершали против 
азербайджанских гражданских лиц ряд военных преступлений и 
преступлений против человечности. Армянская сторона не 
хотела налаживать отношения с Азербайджаном, и вновь  
прибегала к провокациям. Об  этом свидетельствуют события, 
произошедшие   12 июля в направление Товузского района на 
азербайджано- армянской границе. 
       На тот момент,  к большому сожалению,  Армения не 
оставила нам выбора, конфликт в Нагорном Карабахе  можно 
было решить только военным путем. Так, 27 сентября 2020 г. 
между Арменией и Азербайджаном началась война. Армянская 
сторона обстреливает жилые дома, административные здания, 
много убитых и раненных. Переговоры в Москве о перемирие не 
дали результатов. Не прошло и получаса, как армянская сторона 
обстреляла ночью из ракет второй по численности крупный 
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город Азербайджана Гянджу, тем самым нарушив перемирие. 
Она  всячески старалась втянуть в это третью сторону. 
       Международное сообщество было также обеспокоено 
армянской провокацией и резко ее осуждало. В то время, 
Азербайджан был вынужден бороться  не только на военной, но 
и информационной арене. Президент Ильхам Алиев давал 
множество интервью ведущим телеканалам мира, тем самым  
доносил всю правду о затянувшемся 30 летнем конфликте. 
       Вторая Карабахская война длилась 44 дня. Это была война 
пятого поколения. Азербайджанская армия была оснащена 
суперсовременной военной техникой. Боевая подготовка и 
боевой дух наших солдат были на высоком уровне. Мы знали, 
что победим, изгоним врага из наших земель. Ход событий 
войны был этому доказательством. Враг позорно бежал с поля 
боя. Наконец Армения капитулировала. В ночь на 10 ноября был 
подписан трехсторонний договор между Россией, 
Азербайджаном и Арменией. 10 ноября, был объявлен в 
Азербайджане «Днём Победы» (позднее Днём Победы было 
объявлено 8 ноября). Также был учреждён «День памяти» 27 
сентября (день начала военных действий). Несмотря на 
прекращение огня, за час до подписания мирного договора 
Армянская сторона, не сумев с достоинством признать 
поражение, в последний момент запустила ракету в г. Хырдалан 
(близ Баку). Данное действие Армении еще раз доказывает их 
террористическую сущность. 15 июня 2021 г. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган подписали в  Шуше совместную декларацию о 
союзнических отношениях. В документе уделяется внимание 
дальнейшим совместным действиям в политической и военной 
сферах, а также в сфере безопасности. Да здравствует дружба 
между Азербайджаном и Турцией!. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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ŞUŞA MƏDƏNİYYƏTİMİZİN BEŞİYİ 

 
Tələbə:     Elmi rəhbər: 
Atakişili Günəş Arif qızı   baş Müəllimi Qasımova Nərminə 
III kurs.qrup 463.19                 
 
       Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-
də Anar Kərimovu mədəniyyət naziri təyin olunması ilə əlaqədar 
qərar qəbul edərkən çıxışında Şuşa şəhərini Azərbaycan 
mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi. Bildirdi ki, Şuşa şəhəri buna 
layiqdir: “Hesab edirəm ki, nəninki Azərbaycanın, bölgənin mədəni 
paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır. 
Şuşanın bərpası ilə əlaqədar işlərə artıq start verildi. Mənim 
göstərişimlə böyük heyət oraya ezam edildi. Şuşanın ilkin siması, 
tarixi siması bərpa edilməlidir. O cümlədən Şuşada yerləşən 
məscidlərimiz əsaslı şəkildə təmir edilməlidir, bərpa olunmalıdır, 
onların öz siması qaytarılmalıdır.” 
      Şuşa istər yerləşdiyi coğrafi mövqe, istərsə də tarixi və mədəni 
imkanlarından dolayı Azərbaycan dövləti üçün olduqca strateji 
əhəmiyyətə malikdir. Çünki Şuşa sadəcə coğrafi baxımdan, 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üzərində suveren hüququnu nümayiş 
etdirən əsas yaşayış məntəqəsi kimi strateji əhəmiyyət kəsb edən bir 
yer deyil. Şuşa həm də Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, bir çox 
görkəmli sənətkarların, musiqiçi, memar, rəssam və abidələrin, dünya 
mədəniyyət xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş şəxsiyyətlərin yetişdiyi 
bir yerdir.Əbəs yerə Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət beşiyi 
sayılan Şuşanı Qarabağın döyünən qəlbi adlandırmırlar. Şuşa qalası 
və bir vaxtlar öz möhtəşəmliyi ilə seçilən Yuxarı Gövhər ağa məscidi 
burada yerləşir. 
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Məşhur Şuşa qalası - Azərbaycanın Şuşa şəhərini əhatə edən 
tarixi qala divarlarıdır. Qarabağ xanı Pənahəli xan Bayat qalası və 
Şahbulaq qalasının əlverişsiz coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq 1750-
ci ildə Şuşa qalasının bərpa edilməsi haqqında qərar verir və Qarabağ 
xanlığı mərkəzi bura köçürülür. Qala bərpadan sonra uzun müddət 
mənbələrdə Pənahabad adlandırılır.Şuşa qalası Azərbaycan 
memarlığının ən gözəl incilərindən biridir. Qala Arran memarlıq 
məktəbi üslubunda inşa edilib.  

Şuşanın mədəni sərvətləri bunlarla yekunlaşmır. XVIII əsrin II 
yarısından Şuşa musiqi mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycanın 
musiqisinin yüksəlişinə səbəb olmuşdur.  

Şuşanın abidələr çəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider 
Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirərək bildirmişdir: 
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur”. 

Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il 
noyabrın 8-i Azərbacycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi 
yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür! 
 

ƏDƏBİYYAT 
1. https://www.xalqcebhesi.az/news/culture/66227.html 
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II курс, гр.354.20Е                            
 



 555 

Крупные прикаспийские города создают определенную 
нагрузку на экосистему Каспия: в него попадают 
канализационные стоки с бытовыми отходами, промышленные 
стоки, отходы добычи и транспортировки нефти, пестициды, 
используемые в сельском хозяйстве, АЭС, воды Куры и Араза. 
Академик Мамед Салманов возглавлял более 150 научных 
экспедиций, проводивших комплексные исследования качества 
воды в Каспийском море, и заметил значительные перемены, 
выражающиеся в появлении зон эвтрофикации, дефиците 
кислорода, повышении концентрации фенола, органических 
веществ, тяжелых металлов. Исторически неготивное влияния 
на окружаюию среду имело эксплутация нефтянных скважин. 
Развития нефтянной  промышленности в Азербайджане условно 
можно делит на 5 этапов: I ЭТАП- колодезная добыча нефти до 
1871 года.Первая в мире нефтяная скважина с положительным 
результатом глубиной 21 м пробурена в 1846 году близ 
города Баку (Биби-Эйбат). В 1859 году в Баку был построен 
первый нефтеперегонный (керосиновый) завод; II ЭТАП - 
добыча нефти механическим способом бурения с 1871-1920 
года. Первый кризис в нефтяной отрасли Азербайджана 
наступил с наступлением мирового кризиса 1901 – 1903г.г.;  

III ЭТАП - после национализации нефтяной 
промышленности в Советское время до открытия Нефтяные 
камни в 1950 году; IV ЭТАП - в 1950 году до  1994 году; V 
ЭТАП - начинается с подписанием 20 сентября 1994 года 

Большую опасность для экологии создает исполь- зования 
нефти в качестве топлива. При сгорании этих продуктов в 
атмосфере выделяются в больших количествах углекислый газ, 
различные сернистые соединения, оксид азота и т.д. 
Уменьшение количества кислорода и рост содержания 
углекислого газа, в свою очередь, будут влиять на изменение 
климата. Молекулы диоксида углерода позволяют солнечному 
коротковолновому излучению проникать сквозь атмосферу 
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Земли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое 
земной поверхностью. 

В 2003 году была принята Рамочная конвенция по защите 
морской среды Каспия, это первое юридически обязывающее 
региональное соглашение, подписанное всеми пятью 
прикаспийскими странами. Она содержит общие требования к 
охране окружающей среды этого региона и предусматривает 
создание необходимых институциональных механизмов. Еще в 
начале 2000 года при поддержке Всемирного банка в 
Азербайджане был создан комбинат для выращивания 
осетровых рыб и подписано соглашение об установлении квот 
на их вылов Несколько лет тому назад Министерство экологии и 
природных ресурсов провело инвентаризацию стоков из 
прибрежных зон и приняло меры по их предотвращению. Но 
этого мало. Нужно, чтобы прикаспийские страны реализовали 
совместные широкомасштабные проекты по улучшению 
экологического состояния моря. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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II DÜNYA MÜHARIBƏSINDƏ AZƏRBAYCANIN ROLU 
 
Tələbə: Məmmədov Əli  Taleh    Rəhbər: 
Qrup: 228.20E, Kurs II    dos. Cəfiyev T.R 
 
       İkinci dünya müharibəsi 1939-cu il sentyabrın 1-də Almaniyanın 
Polşa üzərinə hücumu ilə başladı. Faşist Almaniyasının Şərq 
siyasətində Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana xüsusi diqqət 
yetirilirdi. Hələ 1941-ci il aprelin 29-da yaradılan Oleburq iqtisadi 



 557 

qərargahı tərəfindən təsis edilmiş planda Qafqazın, xüsusən neft-qaz 
ilə zəngin Bakının işğalı mərkəzi yer tuturdu.         
       Müharibənin ən ağır illərində azərbaycanlı əsgər və zabitlər 
Moskva, Leniqrad, Stalinqrad, Ukrayna, Belorusiya respublikaları 
uğrunda döyüşlərdə cəsarətlə vuruşmuş, Berlinin alınmasında fəal 
iştirak etmişlər. Stalinin 1941-ci ilin 18 oktyabr tarixli əmrinə əsasən 
azərbaycanlılardan ibarət 77-ci dağatıcı diviziyası, 223-cü milli atıcı, 
402 və 416-cı milli atıcı diviziyaları yaradıldı. 1942-ci il sentyabrın 
9-da SSRİ Ali Baş Komandanlığı Azərbaycanda (Cənubi Qafqaz) 
hərbi vəziyyət elan etdi. Bakı müdafiə rayonu yaradıldı. Havadan 
müdafiə sistemi yaradıldı. 402, 416, 223 Mazdok ətrafında 
döyüşürdü. 77-ci isə Kerç, Rostov və Stavrapolun azad olunmasında 
iştirak etdi. 402 heyətini itirdiyindən 416-cı diviziyaya birləşdirildi. 
Ilk Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 1941-ci ilin dekabrında Novqorodun 
Pustınka kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə fərqlənən İsrafil 
Məmmədov oldu. 
       Azərbaycanın oğul və qızları faşistlərin Buhenvald, Mauthauzen, 
Zaksenhauzen, Treblinka və başqa bir çox ölüm düşərgələrində 
Avropa ölkələrinin antifaşistləri ilə birlikdə hitlerçilərə qarşı 
mübarizə aparmışlar. Mehdi Hüseynzadə Yuqoslaviya Xalq Azadlıq 
Ordusunun Sloven Sahilyanı 9-cu korpusunda fəaliyyət göstərən 
partizanlara qoşuldu.Burada azərbaycanlılardan ibarət İvan Qradnik 
adına  4-cü batalyonun rus rotası yaradıldı. Rotanın komandiri Cavad 
Həkimli, komissarı Mehdi Hüseynzadə oldu. 
       Akademik Yusif Məmmədəliyev elmi kəşfi aviasiyamızın 
yüksək oktanlı yanacaqla təmin edilməsinə kömək etmişdir. Sovet 
ittifaqının qələbəsində tank əleyhinə qarışığın kəşfinin böyük 
əhəmiyyəti oldu. Ancaq SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana mənfi 
münasibəti Bakıya “Qəhrəman şəhər” adı verilməsinə əngəl oldu. 
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       Müharibə illərində Azərbaycan legionun başçısı Əbdürrəhman 
bəy Fətəlibəyli-Düdənginski olmuşdur. O 1939-cu ildə Finlandiya 
müharibəsində iştirak etmiş, “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. “Azadlıq” radiosunun Azərbaycan redaksiyasının, eyni 
zamanda Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olub.  
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ШУША – КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Студент                                                     Руководитель:                                                                     
Гасанова Нармина  Ильхам                    доц. Мамедова К.Н.                                                   
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       Азербайджан – «страна огней» с древней историей и 
самобытной культурой. Отметим следующие пункты, которые 
делают историю Азербайджана совершенно неповторимой: 
Азыхская пещера – одна из стоянок первобытного человека, 
древние наскальные рисунки в Гобустане, государство 
Кавказской Албании, борьба трех империй за Азербайджан – 
Османской, Российской, Персидской, нефтяной бум, в 
результате которого Баку становится нефтяной столицей мира, 
первая демократическая республика на Востоке, такая 
гениальная личность как Гейдар Алиев – выдающийся 
государственный деятель, национальная легенда 
азербайджанского народа, «Контракт века», заложивший 
фундамент экономического развития Азербайджана, 
Карабахская война и, наконец, освобождение Шуши и Карабаха! 
        Значение Шуши в истории нашей страны трудно 
переоценить. Мы ее называем «колыбелью» азербайджанской 
культуры, потому что целая галерея выдающихся личностей, 
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творческих профессий вышли из Шуши – и литераторы, и 
драматурги, и музыканты и т.д. Этому способствовало много 
факторов – экономическое развитие, международная торговля и 
географическое положение. Эти факторы повлияли на многие 
области культуры, но больше всего они повлияли на 
музыкальное искусство. И прежде всего это карабахская школа 
мугама, которая сформировалась именно в Шуше. Шушинская 
вокальная школа заняла достойное место в музыкальном мире 
Востока наряду со знаменитой «итальянской вокальной 
школой». Отметим знаменитых хананде - Джаббара Карьягды, 
Сеид Шушинского, Хан Шушинского и других. В Шуше жили 
истинные корифеи музыкального искусства Азербайджана -
Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Фикрет 
Амиров, Ниязи, Васиф Адигезалов и другие. Недаром Шушу 
называют консерваторией Кавказа!  
       Шуша - колыбель не только национальной музыки, но и 
поэзии. Отметим Хуршидбану Натаван, Молла Панах Вагиф и 
других. Шуша всегда была центром оживленной театральной 
жизни.  Шуша являлась старинным центром ковроделия. 
Шушинские мастера в ковровых композициях представляли 
мугамы.  В 1977 году Шушу объявили историко-архитектурным 
заповедником, в 2001 году была включена в предварительный 
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
        В 1989 году в Шуше был проведён музыкальный фестиваль 
- «Хары бюльбюль», посвящённый 100-летию известного 
хананде Сеида Шушинского. После освобождения земель от 
оккупации, спустя 30 лет, фестиваль был возрожден и 12 мая 
2021 года в Шуше вновь состоялся международный фестиваль 
«Хары бюльбюль» на знаменитой равнине «Джыдыр-дюзю» под 
девизом – «Мультикультурализм в азербайджанской музыке».  
         Шуша, в результате победоносной Карабахской войны, 
освобожденная ценою жизней наших героев, будет полностью 
восстановлена и вновь займет то историко-культурное место в 



 560 

жизни Азербайджана, которое ей по-праву должно 
принадлежать и которое она всегда имела. 
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AZƏRBAYCANIN DAHI ŞAIRI VƏ MÜTƏFFƏKKIRI 

NIZAMI GƏNCƏVI 
 
Tələbə: Muradlı Cəmilə Tərlan           Müəllim: 
Qrup: 228.20E, kurs II                         Dos. Cəfiyev T.R. 
        

Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncədə anadan 
olub. O, doğulub böyüdüyünə görə Gəncəli mənasında Nizami Gəncəvi 
adıyla tanınıb. Şairin əsl adı İlyasdır. Nizami hələ uşaq ikən atasını, sonra 
da anasını itirib. Onun tərbiyə və təhsilini dayısı Xacə Ömər öz üzərinə 
götürüb. Öz zamanına  görə yaxşı təhsil almışdır. Nizaminin yüksək təhsil 
alması ona “müdrik”ləqəbinin verilməsindən aydın olur. Onun müdrikliyi 
“İsgəndərnamə”də İslam alimləri ilə yanaşı, tanınmış yunan filosoflarını  
danışdırması, onların dünyanın yaradılışı haqqındakı fikir sistemlərini 
özünəməxsus şeir dili ilə xülasə etməsi ilə təsdiq edilir. Bundan əlavə, şair 
öz şeirlərində müqəddəs dinə, tarixə, hikmətə, riyaziyyata, astronomiyaya 
dair geniş məlumata sahib olduğunu göstərib. Şairin musiqi aləmində geniş 
biliyə sahib olduğunu Barbədin  Xosrov-Pərvizə çaldığı otuz mahnının 
hərəsini ustalıqla bir beytlə təsvir etdiyindən görürük. Nizaminin ədəbiyyat 
sahəsində olan dərin məlumatını “Kəlilə və Dimnə”nin təmsillərinin qırxını 
qırx beytə sığışdıra bilməsindən anlayırıq. Astronomiya sahəsində böyük 
mütəxxəsis olduğunu isə Məcnunun ulduzlara öz vəziyyətini şərh 
etməsindən anlayırıq. 

Nizaminin əsərlərinə yazdığı müqəddimələrdən çıxan məlumatdan 
onun qədim dillərdən pəhləvi, nəsrani, yəhudi dillərini də bildiyini 
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öyrənirik. O öz poemaları üçün topladığı materialları adi və geniş yayılan 
sadə mənbələrdən deyil, qeyd edilən qədim dillərdəki məxəzlərdən dəqiq 
tədqiqatlar vasitəsilə əldə etdiyini anlatmışdır. 

Şeyx Nizami israfdan və dünya nemətlərindən sui-istifadədən, bəd 
əməllərdən və hər cürə düşkünlüklərdən özünü qorumaqla bərabər, həyatı 
sevir, həyat sevgisində özünə məxsus bir gözəllik tapır, gözəl və mənalı 
yaşamağı ürəkdən diləyirdi. 

 “Xosrov və Şirin”və”Yeddi gözəl”kimi saray həyatı ilə 
“çalğı”və”içki”məclislərinin incəliklərinə varıncaya qədər ən parlaq 
təsvirlərin verə bildiyi halda belə işrət məclislərinə getməyib. Şeyx Nizami 
feyzini ruhaniyyət aləmindən alıb. Belə ki, ”İsgəndərnamə”nin 
müqəddiməsində ilham qaynağı olan Xızır peyğəmbərə xitab etdiyi beytlər 
vardır. 

Nizami Gəncəvi beş böyük məsnəvisindən birincisini-“Məxzənül-
əsrar”ı 1160-cı ildə yazıb. 1201-ci ildə son əsəri olan “İsgəndərnamə”ni 
yazıb.İsgəndərin və onun ətrafındakı yunan filosoflarının ölümünü bir-bir 
təsvir edən şair öz ölümünü də təsəvvür edib və “Onlar yuxuya getdikləri 
kimi Nizami də yatdı”-deyibdir. Nəhayət, öz sözləri ilə desək, 1204-cü ildə 
o,”müvəqqəti qəlbini tərk edərək əbədiyyətə qovuşub.” Onun mənəviyyat 
dünyası bu gün də bizlərə yol göstərir: 

Çalış ki, xalqının işinə yara   
Geysin əməlindən dünya zər, xara. 
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“XARİCİ DİLLƏR” BÖLMƏSİ 
 

VIRTUAL DYNAMIC WORLD 
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Games have become an indispensable part of our life. Almost all 

of us have games on our mobile phones. As of the first quarter of 
2021, approximately 477,877 mobile gaming apps were available on 
Google Play.  

In general games are also some applications. For computers, 
games and other applications do exactly the same thing: Some codes 
are running in background and foreground. And some of them are 
changing based on the user's input. But games have an entertainment 
purpose and the applications have a function or tools in purpose to 
help you to do your work easier and faster. We play games to relax or 
entertain ourselves.  

Games are divided into three parts: 
1. Graphic Design 
2. Audio 
3. Programming 
A graphic designer designs the UI (User Interface) of a game. 

The UI is the set of components which allows the player to interact 
with the game and makes its tools and settings available for player. A 
single game often has multiple UIs. 

In a single word, Game Design helps you to understand what is 
going on in the game. A good design can make your games much 
more attractive than they actually are.  
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It is the music that brings you into the world that the game is 
trying to show you. Essentially, it is the sound that really creates the 
emotion that you feel when playing a game. 

For more detail visit fmod.com  
Based on the definition of game we can say that because games 

are some kind of programs they require high level programming 
skills in order to get good results. Programming is responsible for all 
animations, game logic and game progress. Without programming 
games are nothing more than a few images (sprites) or objects 
moving around. Programming gathers them all together under a 
purpose and allows you to have a control on everything. 
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HOW MUCH INTERNET KNOWS ABOUT YOU  
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We can’t imagine our lives without the internet today. 

Communication, entertainment, work and etc., for all of the above, 
we use the internet. We use clouds to store photos and videos, 
Google, when we need an answer to any question, maps, when we 
need to find the way, and so on. Using it every time and for 
everything, have you ever wondered – how much internet actually 
knows about you? 

Let’s start off with Google. Every smartphone has Google 
services pre-installed from factory, they have almost no alternatives. 
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Google documents everything you do. What you search, which app 
you open and when, it listens to you all the time and knows where 
you are, and where you were a day ago. Many people also use 
Google’s cloud to store files and even passwords. After knowing 
that, you can surely say – Google knows you better than any other 
person. Despite that, they never actually tried to hide the fact that it 
monitors all of that data. Now, they even let you download all the 
information they got on you. You’ll be really surprised how much 
they actually know about you. Yet, Google is not the only company 
that collects your data. Your smartphone is the main storage and the 
most efficient collector of your confidential information. People 
download apps and give them all the permissions apps ask for. But 
sometimes it looks too suspicious, for instance, why does sometimes 
a random wallpaper app require permission to the “Calls” app? Or 
why does a game want to know your location? Every single app you 
download has its own policy, but does any of us read it? Those apps 
say: “It’s for personalized ads only, collected information is not 
being shared with third parties” or "Collected data is anonymized". 
Almost no app is being fair with their users, there were a large 
number of incidents, when game companies were banned from stores 
for collecting people’s personal information and then selling it to 
third parties. But these cases are only ones that were caught in the 
act. No one actually completely knows how a certain app works until 
they create it themselves. 

As you see, everything you do online is tracked. Sensors use a 
variety of methods to keep track of your browser history and monitor 
all of your web searches. These sensors give a clear picture of your 
desires and what you are up to, violating online privacy policies and 
making you publicly accessible. Usually, this targeting is done for 
business purposes only, allowing marketers to personalize adverts to 
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their preferences and interests. Yet, cybercriminals often use this 
information to carry out illegal and unlawful operations that put your 
online life at risk. For example, Facebook, Instagram, WhatsApp are 
owned by the same person, combine all of the data from person’s 
accounts these apps have, and you'll be able to retell their whole life. 
Other social medias are also spying on you. Everything you do and 
search is being documented and analyzed, later used for one reason 
or the other. Let’s look at two of the most often used methods of 
online tracking. The first method of tracking people across numerous 
websites is through cookies. Cookies are little text files that are saved 
on your devices after you visit a website for a certain period of time. 
They may contain your log-in information or other information that 
allows a website and its settings to be customized particularly for you 
in order to optimize your browsing experience. They can, however, 
track your browsing activity on a website and identify you. The third-
party cookies or tracking cookies that keep your browsing history 
over a lengthy period of time and across multiple pages are the ones 
to avoid. Advertisers use them to monitor you across multiple 
websites and combine data in order to create a profile based on your 
browsing activity. Most of the time, these kinds of trackers are 
hidden, but some of them are visible. Facebook like buttons or 
integrated Twitter feeds are example of third-party tracking. The 
second method of online tracking is browser fingerprinting. Browser 
fingerprinting is a highly accurate way of identifying you and 
tracking your online activities that relies on the uniqueness of your 
browser. Without your explicit consent, websites can determine your 
operating system, screen resolution of your operating system, 
browser version, installed plug-ins and their versions, installed fonts, 
time zone, language, and other information from your browser. 
Although, all of this data may appear insignificant, there is a very 
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small chance that another user has the same browser information as 
you. And these are only two of many methods of online tracking. But 
that is only a tip of the iceberg. 
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The COVID-19 outbreak has spread around the world and is still 

relevant today. It has left a trail of destruction in its wake. The 
pandemic has changed how we work and how we live our lives now. 
Some of these changes will have long-term implications.  

The pandemic came as a shock to the global economy. 
Companies in every sector, including Oil & Gas, will now need to 
adopt new technologies and new ways of working in order to adapt to 
these new realities. 

Oil Industry. The oil industry has felt the hardest hit from the 
coronavirus crisis. Besides COVID-19 impact on businesses, the oil 
industry has had issues with decline in demand. First of all it’s been 
issues with the transport sector (automobiles and air transportations), 
which has proven to be the most vulnerable due to quarantine 
measures around the world.  

So, according to Rystad Energy, in April 2020 demand fell by 
27%, and the average annual decline in demand is projected at 11%. 

The drop in demand for oil, like the epidemic itself, began in 
China, and its dynamics could tell a lot about the upcoming dynamics 
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of demand in other countries, but the specifics of Chinese statistics 
don’t allow making unambiguous conclusions. 

According to official data, the consumption of oil in China in the 
period from January to March 2020 was 4,6% less than in 2019. 
Percentages increased in April.  

The additional imports of oil aren’t only due to the fact that 
demand in China is starting to recover, but also to the fact that the 
country is actively filling storage facilities at low prices. 

In USA oil demand has decreased by 25% since the beginning of 
2020. At the same time, in April it reached its minimum values, after 
which a slight recovery began.  

The current crisis raises many questions about future oil demand. 
Depending on the duration of the restrictive measures, different 
scenarios of demand recovery are possible. 

Gas Industry. Gas demand reacts differently to the crisis in 
different sectors: 

-decreases in industry and commercial sectors due to the 
quarantine of some consumers. 

-decreases in the electricity sector. 
-increases in households (which is the transition of people to 

remote work and study - for the needs of heating and cooking) 
At the same time, the impact of quarantine on the gas industry is 

heterogeneous due to the different profile and structure of gas 
consumption in different countries and regions. 

For example, in China over 40% of gas comes from industry, 
including the chemical industry. A little more than 20% is electricity 
generation, the remaining about 36% is in the utilities and transport 
sectors. The introduction of lockdowns, the closure of offices and 
production sites have a serious impact on European gas demand. 

The coronavirus crisis shouldn’t be expected to become a serious 
obstacle to the development of low-carbon technologies and 
ultimately slow down or stop the Energy Transition. On the contrary, 
the energy transition has every chance of accelerating. As time 
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passes, people adapt to the new habits in order to live and go on in 
spite of the hard times with pandemic being. 
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Cryptography is described as the art of writing code and creating 

a new digital life. This thesis summarizes my research on how often 
cryptography is used in different fields, how it works and the 
importance of information security. It's worth starting from the very 
beginning. Cryptography's most basic and traditional task is to 
provide confidentiality using encryption methods. 

It is also described as an art in the dictionary definition. 
Cryptography was essentially an art until the late twentieth century. 
Creativity and a developed sense of humour were required for 
creating effective codes or breaking current ones. How do codes 
function? There was little to rely on in terms of theory, and there was 
none for a long time a working definition of what makes a good piece 
of code Starting in the 1970s,This vision of cryptography 
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significantly changed in the 1970s and 1980s. A complex theory 
began to arise, allowing for the scientific study of cryptography.in 
addition to a mathematical field As a result of this viewpoint, how we 
think has changed.  

Cryptography serves five major purposes: 
1) Privacy/confidentiality: Ensuring that only the intended 

recipient may see the communication. 
2) The process of verifying one's identification is referred to as 

authentication. 
3) Integrity: Assuring the recipient that the message they have 

received has not been tampered with in any manner. 
4) Non-repudiation is a method of proving that the 

communication was transmitted by the intended recipient.  
5) The technique by which a sender and receiver exchange 

cryptographic keys is known as key exchange. 
The essence of what you've studied so far is that cryptography is 

the keeping information in such a manner that it is only visible to 
those who need it and hidden from the rest of the world. 
Cryptography was employed exclusively to guarantee information 
confidentiality long before the information era. Spies, military 
commanders, and diplomats all utilized encryption to keep their 
communications private. Egyptian hieroglyphs, the Spartan scytale 
transposition cipher, waxed seals, and other physical objects to aid 
ciphers have all been utilized throughout history, right up to the 
present day. 

Cryptography may be used to ensure that data is not tampered 
with during transmission, preserving its integrity. Integrity is crucial 
when it comes to electronic financial transfers. If a transaction is 
illegally intercepted, a bank might lose millions of dollars. 
Cryptographic techniques are used to prevent data from being 
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changed during transmission, either unintentionally or purposefully, 
resulting in incorrect actions. One method of ensuring integrity is to 
conduct a checksum on the data being transferred and to send the 
checksum in encrypted form as well. 

On the other end, the data is received and double-checked. The 
checksum that is transmitted is decrypted and compared to the 
previous checksum. If the checksums match, the data hasn't been 
tampered with. The difficulty with this technique is that the original 
message's checksum may be determined, and a new message with the 
same checksum can be created and sent in place of the original. A 
public-key cryptosystem can be used to solve this problem. If we toss 
away the private key after producing the public key/private key 
combination and just utilize the public key to encrypt the checksum, 
the checksum becomes difficult to decode. 

A digital signature, similar to a signature on a physical 
document, is a technique for authenticating a communication, i.e. 
demonstrating that it came from a certain sender. To be as effective 
as a paper signature, digital signatures must be difficult to forge and 
recognised as binding on all parties to the transaction in a court of 
law. When the parties involved in a transaction are not physically 
close to one other and the volume of documentation is significant, 
such as in large corporate transactions, the necessity for digital 
signatures emerges. A public key cryptosystem and hashing process 
can be used to produce digital signatures. 

In cryptography, hashing serves a distinct purpose. Instead of 
being used to encrypt and decode data (two-way cryptography), it's 
employed as a digital signature with one-way encryption, making it 
exceedingly difficult – if not impossible – to reverse the message in 
principle. 
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A hashing method such as MD5 might be applied to the data 
being transferred and added to the end. On the other end, the client 
hashes the data, and if the signature at the end matches their hash, 
they know the data hasn't been tampered with. 

This may appear perplexing, and it is! For good reason, 
cryptography isn't a light subject; if everyone knew how it worked, it 
wouldn't be safe enough! At the end of the day, we want to keep our 
data secure, and cryptography can help us do that. 
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The role of logic in the system of exact mathematical sciences is 
difficult to overestimate. In our century, thanks to the rapid 
development of information technologies, fuzzy logic has found wide 
application in the creation of computer technology and automated 
control systems. 

One of the most promising areas of modern logic is the 
development of fuzzy logic, started in the 60s of the XX century 
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by the Azerbaijani scientist L.A. Zadeh. This direction allows us to 
describe fuzzy concepts and make fuzzy conclusions. 

The basic concept of fuzzy logic is a fuzzy set. “A fuzzy set is a 
class of objects with a continuum of grades of membership. Such a 
set is characterized by a membership (characteristic) function which 
assigns to each object a grade of membership ranging between zero 
and one. The notions of inclusion, union, intersection, complement, 
relation, convexity, etc., are extended to such sets, and various 
properties of these notions in the context of fuzzy sets are 
established. In particular, a separation theorem for convex fuzzy sets 
is proved without requiring that the fuzzy sets be disjoint.” [1] 

Probabilities, in addition to the occurrence of binary events (true 
or false), makes it possible to control the uncertainty of these events. 
At the border between these approaches is probability theory 
(invented by Lotfi Zadeh), which considers both grading and 
uncertainty. 

Classical control methods work well with a fully deterministic 
control object and a deterministic environment, but with the growth 
of systems with incomplete information and high complexity of the 
control object, fuzzy control methods became necessary. The human 
decision-making process for managing technological processes is 
modeled and simulated by a fuzzy controller with a rule base. In 
recent decades, fuzzy control has been successfully used to control 
and operate a number of systems. 

Fuzzy logic is used in many modern information processes, 
including information retrieval, image recognition, text interpretation 
and translation, machine learning, soft computing and artificial 
neural networks. It proved to be irreplaceable in cases when it is 
impossible to get clear answers to the questions posed or all possible 
situations are unknown in advance. 



 573 

Soft computing is a concept introduced by Lotfi Zadeh in 
1994. “Soft computing is a collection of methodologies that aim 
to exploit the tolerance for imprecision and uncertainty to 
achieve tractability, robustness, and low solution cost. Its 
principal constituents are fuzzy logic, neurocomputing, and 
probabilistic reasoning. Soft computing is likely to play an 
increasingly important role in many application areas, including 
software engineering. The role model for SOBcomputing is the 
human mind.” [2] 

Modern artificial intelligence is based on the combined use of 
fuzzy logic and neural networks. The reasons for combining these 
two paradigms stem from the difficulties and internal limitations of 
each paradigm separately. Their combination is called Neuro-fuzzy 
systems. In these systems, fuzzy sets and fuzzy rules are adjusted 
using neural network input / output patterns. 
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Machine learning is enabling the computer to learn and to make 
decisions about data. Briefly, we teach computers how to learn 
without being explicitly programmed. 

Humans are not born with such skills like driving a car, starting 
a sincere conversation, taking off an aircraft etc. They learn those 
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abilities afterwards. So do the robots. Scientists try to help computers 
learn like humans and this process is called supervised learning 
which is the most important branch of machine learning. 

Supervised learning is operation carried out with labeled data 
that already has correct answers like images that have been labeled as 
“the weather is sunny” or “not sunny”. I mean a robot is given both 
the input and the output by its supervisor. The machine practices  
with the supervisor which is similar to a teacher correcting a 
student’s mistake. Machine gains its knowledge from the mistakes 
during this process. In this operation all the robot needs is computing 
power and data to learn how to consider data and to predict. 

We can separate supervised learning into two types of 
problems as classification and regression while data mining. 

In classification machine sorts out observed and considered 
data into different categories or classes by implementing an 
algorithm to a given dataset. At the end it makes a decision how to 
define or label each datum.  There are several classification 
algorithms as Support Vector Machines (SVM), linear classifiers, 
decision trees and so on. 

Machine gives a real forecast after each observation of data in 
regression type. Regression also has  algorithms like linear, logistical 
and polynomial regressions which are commonly used in practice. 
Let’s talk about them briefly. 

We use linear regression to predict future outcomes and to 
diagnose relationship between a dependent and independent 
variables. I want to mention that independent variable could be one 
or more. 

Unlike dependent variables are continuous in linear regression, 
in logistic regression they have binary outputs as “yes” or “no”, 
“true” or “false” and this algorithm is commonly used to resolve 
those binary outputs. 

A Support Vector Machine is used in both classification and 
regression. It constructs a hyperplane of a point where the distance 
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between two data is maximum and uses this hyperplane in 
classification. 

So, AI has too many things to learn to answer our complicated 
questions, that is why machine learning is one of the urgent and 
inevitable part of AI.  
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  Feelings are powerful and can become overwhelming at times. 

Both adults and children might struggle to manage their responses to 
their feelings and act in ways that feel very out of their control. Yes, I 
think it is a sign of maturity and wisdom to know how to control your 
emotions. You must never allow your actions to be controlled by 
emotions. 

  That is not to say that you must always suppress your emotions 
or cannot show them when appropriate. Grief, love and empathy are 
positive emotions that have a place, even in public life. 

 Exasperation, pain and even justified anger are emotions that 
can be shown in public or in private life when appropriate. 
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Jealousy, greed and hate are never appropriate. Keep them to 
yourself, examine their source and try to overcome them. They are 
poisonous to yourself and if they determine your actions they are 
harmful to others in accordance with the power you wield. 

Don’t control them and see how they control you.  
One of the main and most widespread problems is we do not 

take laugh, feeling excited, enjoy as an emotion. If we feel sad or 
disappointed we always take it as an emotion, we understand how it 
affects us and we barely see the difference between our calm and sad 
moods. But when it comes to happy feelings we never pay attention 
to that, the point is happy affects the same way to our mentality as 
sad feelings. That’s why we need to try to keep our mental health and 
brain calm. It doesn’t mean that we should live without emotions or 
live boring life. But the more you will keep your mindset clear and 
emotions calm the more you will have stability in mental health. 

  Teaching children about their emotions and how to manage 
them will give them the strategies and life skills to navigate their way 
through tough situations and handle them in a more calm, purposeful 
way. 

How to control our emotions?  We can learn how to do that by 
meditating, changing negative thoughts, taking things easier and etc. 

 In psychology, there are lots of concepts and explanations 
according  to human behavior controlled by feelings  and emotions . 
Nowadays, we should pay more attention to such kind of topics. In 
my opinion,  psychology should be taught at school and other 
educational programs or courses. It will help people to learn how to 
manage their behavior, emotions, learn how to deal with hardships in 
life better and  always keep their mental health well. In that case we 
will have less cases of depression all over the world.  
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Virtual Reality is a computerized environment with scenes and 

objects that appear to be real, making the user feel they are immersed 
in their surroundings. This environment is perceived through a tool 
referred to as a computer game headset or helmet. By digitally 
affecting human minds, our bodies become tricked into accepting 
another interpretation of reality. VR is sort of a waking dream that 
would happen during a magical world or could transfer us to a 
different part of the world or universe. It's the next step along a path 
that has numerous familiar media, from paintings to films to video 
games. We can indeed socialize with people inside new worlds, 
which could be real or fake. 

People are constantly surprised at how real and visceral it feels 
with the reality created using today's rudimentary technology. What 
VR does is activate our sensory system and the motor cortex in a way 
that is similar to a real-life experience. As an outside observer, you 
might not be able to realise somebody experiencing presence, but 
what you can see are the emotional and physiological reactions that 
occur. There's been some interesting research from the University of 
Maryland that shows there is about a 9% improvement in memory 
accuracy when learning in VR versus looking at a flat screen. 
Meanwhile, a study done by STRIVR, a VR start-up, actually shows 
that recall and response times are improved by 12%. Those numbers 
may trigger new ideas of studying conditions in distant education. 
Unlike online meetings conducted on a two-dimensional computer 
screen, graduates and instructor can benefit more from this artificial 
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reality. The composition of a classroom with a whiteboard, desks, 
and computers in this simulation would make learners feel as it is 
authentic which is extremely effective. 

VR also provide people with a safe environment to practice 
things that could be otherwise expensive, dangerous, or risky to 
replicate. And this could be for anything ranging from operating 
heavy machinery to practising life-saving surgery to save hostages, 
etc. Simulated three-dimensional environments have also an 
application of treatment of mental health issues, with Virtual Reality 
Exposure Therapy thought to be particularly effective in the 
treatment of PTSD and anxiety. The technology even facilitates 
police forces to intensify trainees’ interactions with individuals inside 
the virtual training conditions, aiding learners to practice making 
critical choices under stress. 

According to the experiments held in Russia, researchers 
considered what contributed to a positive emotional state for cows in 
order to develop the simulation. After checking some of the dairy 
farms around the world scientists concluded that a quiet atmosphere 
resulted in more milk production. Taking into consideration the 
structural features of the cows' heads, the regular human-fitting VR 
goggles were accustomed to working for the cattle. As reported by 
experts, after wearing their headsets, the cattle displayed an increase 
in the general temper and a decrease in nervousness. Now, that farm 
is ranked in the top three for the largest milk producers in the Russian 
Federation. 

In brief, VR invasion will impact our social lives in an upcoming 
digital world. Nowadays teenage internet addiction is remarkably 
high. Likewise, when VR becomes attainable by the majority of the 
population, it will reveal further aspects to us. So, manufacturers of 
this technology, VR content providers that use simulators to attract 
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customers, governments, and the people themselves have to be taken 
into account. 
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Today, when each of us has ever heard of Bitcoin or Ethereum 

no one could even imagine him/herself, how Cryptocurrency will 
affect all the ongoing technologies 3-4 years ago. 

 Nowadays, we can see a tremendous power of progress in 
developing of technologies. None of new technology proceeds 
without use of blockchain technologies or crypto payment structure. 
So, what is Crypto? And why is it becoming stronger and more 
popular each day? Let me give you an example – If I give you and 
you (pointing on random people in the crowd) 1 dollar, you will 
know that this dollar you gained from me, right? You can then tell, 
oh yeah, I got this dollar from that guy speaking there. What if I 
don’t want anyone to know, that I give out dollars, and want to keep 
everything between me and you and you? Here comes one of the 
most important parts of crypto- Anonymity. Major part of crypto 
coins is providing full incognito mode in all transactions of any 
goods in Internet. Imagine yourself, you can buy anything without 
your name being written on delivery address, or your card will not be 
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stolen and no numbers on it would be known to anyone, because 
everything is done securely and of course anonymously. Second 
major fact about crypto is that, it is in limited quantity. Imagine 
yourself in the world, which will work without dollar, euros, manats, 
did you imagine? I hope you did, it should be quite interesting and 
unusual, isn’t it? The more dollars are being printed, more and more 
goods are being devaluated, because dollar loses its value, due to its 
infinity amount. Governments can print their money whenever it is 
needed (or wanted). But think how the world will change, if we will 
have limited amount of currency payments? Will prices rise? Will 
people continue to lose their money? Of course, no! That’s why 
cryptocurrency has such a huge influence on current society, people 
are trying to save some crypto for them, in order to proceed 
successful in future, people, who are starting to understand the role of 
Crypto will always be buying them.  

At the end I would like to add one more phrase: 
People didn’t believe that libraries will be replaced by the 

Internet, People didn’t believe that books will be replaced by mobile 
phones, and now People don’t believe, that banking system will be 
replaced by cryptocurrencies’ blockchain technologies. 
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C++ is one of the most efficient programming languages. 

Writing a program in C++ has advantages such as fast performance, 
being closer to hardware and having a large ecosystem. There are 
three major disadvantages to point out. First of all C++ offers manual 
memory management which is unsafe. Secondly, C++ is closer to C 
more than the other high-level languages, the code is rather detailed 
and it makes creating a new project difficult for developers. It is 
reasonably faster to use high-level languages like Java and Python 
for creating applications. The question is “Is it worth learning C++  
in 2021?”. The answer is yes. C++ has been around for 40 years 
which means that most of the software problems have already been 
solved by open-source libraries and frameworks. After learning C++ 
it is relatively easy to switch to another language since there are 
plenty of similarities between C++ and the other high level 
programming languages. If you are interested in developing game 
engines, C++ is a recommended choice. 

C++ introduces new features every 3 years in their new releases. 
In 2020, C++ 20 received the final technical approval and got 
released. The changes that are made in C++20 affect the core of C++, 
the STD library, and the concurrency. The four major features of 
C++ 20 are “Concepts”,” Coroutines”, “Ranges” and “Modules”.   
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Throughout history, the car industry has always been one of the 
most receptive industries to emerging technologies. Since Henry 
Ford open the doors of Ford at the beginning of 20th century, 
technology has redefined the way cars are manufactured, operated 
and maintained. Technology has already redefined the way cars use 
fuel, with electric, hybrid, and solar energy systems beginning to 
displace the internal combustion engine.  

But time never waits, and future is on the way! The latest 
version cars which car manufacturing companies produce are electric 
cars. But in case, they have some disadvantages too. They have 
overloaded batteries, lack of power and electricity isn’t free. The 
most important part is that they have got short driving range and 
speed. They took longer to “refuel”.  

From all these sides, future cars are graphene cars from my 
perspective. So, from my investigations, to the best of my 
knowledge, graphene is not still widely used in the Automotive 
Industry despite it’s the world’s strongest material, its uses are almost 
endless, as it is 200 times stronger than steel, but lightweight and 
flexible. Graphene makes an excellent electrical conductor.  

In turn, using graphene in the entire engine instead of 
electricity, will make graphene cars 33 times faster than usual electric 
cars. Their refueling process will also be too way fast than usual 
ones. Despite electric cars are being charged for hours, but in case 
have limited short driving range, graphene cars won’t face problems 
like this. They will be charged in just a few minutes and this is 33 
times faster than electric cars which are being manufactured 
nowadays.  

If Graphene batteries do everything, they will be a game 
changer. They hold more power, and the charge almost instantly. Just 
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imagine that you’re cruising down the freeway in your new electric 
car, equipped with the latest graphene battery. You notice you’re 
running low on juice, so you pull over at a rest shop, plug it in, and 
head inside to grab a pizza. By the time you’re done and back 
outside, your car is already nearly charged – and ready for another 
uninterrupted 300 miles.  

It’s coming soon – this is the future of transportation. By 
superpowering batteries with graphene – a sheet of carbon just one 
atom thick – everything from power tools to electric cars will charge 
faster, hold more power, cost less, and even help the civilization 
finally move away from planet – destroying fossil fuels. They also 
will have a longer lifetime than conventional batteries.  

As a result, it’s not a matter of whether it works, it’s a matter of 
how long it takes before it gets the thumbs up on things like safety 
and longevity. It’s also possible that graphene batteries are attracting 
interest beyond the startup community. 
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I’m sure everyone once heard about comic books in their life. 

What is a comic book exactly? Comic book is a magazine that 
presents a serialized story in the form of a comic strip, typically 
featuring the adventures of a character. A prophecy novel is a novel 
that tells story with the help of illustrations. Despite being similar 
two have some differences. Graphic novels are longer than comic 
books. Because a typical comic book requires some series that are 
published in a different dates. And in conclusion, all series are 
combined together and called a total published book. 
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Today many people interested in creating such stories. The most 
interesting thing is if they can make it. In fact, everyone who has an 
interesting plot in mind can make his own novels or comic books 
.What do we need essentially for making it? 

1. writer or illustrator- you could be the one who makes both 
together if you have art skills 

2. A good storyline- an interesting plot always attracts more 
readers . Making it as a comic series and publishing in fan 
applications is more advisable.  

3. Strong writing skills-you have to know more about languages 
, phrases and different accents . Giving characters their own 
individual accents are more common among writers . You can make 
some grammatical mistakes purposely or can use slang phrases to 
make story similar to real life events. Make sure not to use rude 
expressions and words. 

4. Your own visual style- there are two forms of illustrations. 
Foreground and background . You should choose the right setting for 
background to make it more attractive .Many graphic novelists 
choose New York City as a setting because of its arresting skyline.  

5. A graphic storyboard- this can help you plot each panel of art 
in your book. How do we use software for it? 

Software has many advantages and it is a great help for creating . 
It helps you to fix your mistakes during  a making process. Software 
gives you a chance to choose a format size, find an application which 
specialized in art and printing .  

Format- first is choosing main format and size. Size can be 
changed after drawing but it affects the print quality, requires much 
time. The three most common sizes are standard , manga and 
magazine. Manga is the smallest being at 5.5”x7.75” trim size.  
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Software- digital art produces cleaner , sharper and has several 
features to help you fix minor mistakes . If you are an amateur artist 
you can make convincing art to tell the story without an editor. There 
are many types of software for drawing and designing. Many artists 
use Adobe Illustrator or Photoshop. Or some applications like Pixtou, 
ToonDoo or Strip Generator.  

Printing- if you finished your comic book you can send it to a 
printer. Your printer can give you all detailed information and inform 
you about errors occurring in printing process.  

  In my opinion if someone has enough art skills and writing, he 
can make comic books. The main thing is to believe your 
capabilities. Writing a book can give you a chance to express your 
imagination, ideas, and creativeness. You will have an authority on a 
subject that you write. It means you will be considered as a mentor. 
Also it has some effects on a language.  In fact language is learned by 
using it. That means the more you use a language the more you learn 
from it. So it basically improves your language skills. And You enjoy 
the writing proses and it makes you happy to produce something on 
your own. Besides from a mental side, writing keeps your brain 
active . From psychological side, it reduces stress level and you feel 
relaxed to show your emotions by writing.  
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Everyone knows  "what is the planet?" but doesn't know what 

plastic is. Plastic is a dangerous chemical substance. Unfortunately, 
We use plastic every moment in our life. That is why, plastic is a 
harmful global crisis all over the world. But it's not unsolvable. 

Do you know half of all plastics ever manufactured have been 
made in the last 15 years and every moment that is increasing. 
Scientists say production increased exponentially, from 2.3 million 
tons in 1950 to 448 million tons by 2015. Production is expected to 
double by 2050. If we don't prevent plastic increase, we shall have to 
live in plastic world. At this moment, you think, "I don't produce 
plastic. How can I prevent this?". That isn't a simple question but I 
have an answer. Even I can say that it is a solution of the problem. 
But I know we need years to do that. The solution is that if we don't 
use plastic, the owners of the factories will not produce plastic things. 
That is too far for us to do that these days. But I believe one day we 
will succeed if we start today. 

Unfortunately, the global pollution crisis doesn't consist of 
manufacture.  If we look around, we see plastic everywhere. Because 
we use plastic and after we throw that. Then animals eat plastic and 
die. But pollution occurs not only on land but also in the ocean. That 
means animals do not die on land.  

Can you imagine our planet without animals? I say I can't. 
100,000 marine mammals die every year as a result of plastic 
pollution. Every year 8-13 million tons of plastic are dumped into the 
ocean. That is why some countries use mechanical systems. 
Mechanical systems, such as Mr.Trash Wheel, a litter interceptor in 
Maryland’s Baltimore Harbor, can be effective at picking up large 
pieces of plastic, such as foam cups and food containers, from inland 
waters. But once plastics break down into microplastics and drift 
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throughout the water column in the open ocean, they are virtually 
impossible to recover.  

The best way right now is recycling. At present, just 9% of 
plastic is recycled worldwide. Recycling helps keep plastics out of 
the ocean and reduces the amount of “new” plastic in circulation. 
Also, this road prevents the death of animals. 

To prevent the growth of plastic in Azerbaijan, it was decided to 
buy plastic bags with money. Garbage bins have been set up in 
various parts of the city to dispose of other recyclable waste, 
including plastic. But this is not enough.  

National Geographic explains that short way  "We made plastic. 
We depend on it. Now we're drowning in it."Our planet, our home 
will be destroyed by us. İf we want to solve this problem, we must be 
together. Yesterday I started protecting our planet and today you can 
start. If we are together, we will avoid drowning. Without plastic, it 
can be the beginning of a new century. For this, we must begin our 
work in the form of small communities. Universities are also small 
communities. The choice is yours. Which is valuable to you? Planet 
or plastic? 
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Artificial intelligence is a machine or a system that mimics our 
abilities. It is almost able to do whatever a person does in its modern 
conditions. It was formalized for the first time in 1956 in Dartmouth 
Conference by John McCarthy. But the imagine of it is more past 
than you think. The idea of mechanical human was mentioned in 
Ancient Greek and Egyptian Myths. Long story short, to prove its 
capabilities, in 1997 IBM Deep Blue beat world chess champion, 
Gary Kasparov. 

How does AI work to beat a human? It is very similar of how a 
human brain works. It has three principles: learning, reasoning and 
self-correcting. Like us, It accepts data then chooses right algorithm 
of “thinking” to get good result. And then it makes sure if there any 
better result possible. 

We don`t need to go far to see A. I. It is around us, It analyses 
what we want, what interests us, give recommendations in social 
media- Netflix, YouTube, Instagram and etc. It talks with us via 
smart assistants like Siri and Alexa. 

As we live with technology I`m not going to discuss why is A.I 
important or is it going to cause unemployment? Tehere are two 
simple answers for me, first- it is technology era,so we are already 
late for this dicussion and second-if it is going to occupy our jobs 
then we can play with our kids,  have fun whenever we want while 
they are working. By the way, those who have doubts in mind they 
can find an answer in the course of the discussion. 

The real question is what great work A.I can be involved for the 
sake of humanity.This intellect can aid alzheimer, blindness and 
many different diseases that seem untreated today not only in health 
industry, but also law, manufacture, communication and other large 
industries like these. But today we are going to discuss health 
industry. 

• The applications of A.I on healthcare as we know is 
superficial. It can suprisingly reduce error in diagnosing which is 
important part of treatment. In the USA nearly 40 000 to 80 000 
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deaths each year are caused by misdiagnosing. I have heard some 
conflicts end less range of death. 

With the help of AI-combined devices, clothes we can control 
blood pressure, blood flow, pulse to oversee sympthoms, to keep 
well. Simple example; smart watches. 

According to the Cancer Society, 1 in 2 healthy women being 
told they have cancer. But AI enables accuracy in diagnosing 
diseases like cancer, heart diseases. 

• After accurate diagnose patient needs to get treatment. AI  
does that with personalized medicine  as well and supports doctor 
within saving time. 

• It manages mass information easily that human brain can 
easily make mistake. It makes workflow easier. 

• Drug disccovery is huge, expensive and long process of 
healthcare. But in terms of time-saving and being innovative drug 
discovery is a perfect field for AI to settle. 

• Image analysis is very time consuming for humans, but an 
algorithm designed by an Mıt-led team can analyze 3D scans up to 
1000 times faster. 

• It optimizes pathologists` work. 
A project from  Memorial Sloan-Kettering analyzed  a massive 

collection of pathology slides to develop algorithms that can identify 
areas of interests in tissue samples this helps to divide samples into 
groups and then pathologists can easily identify. 

If we take a look all the benefits above, time factor is common 
side of all numbered facts. 

Because, even a one-minute-time we earn can save many 
people`s lives. And we understand live`s value when we or our 
beloved gets involved the situation of one-minute-matter. 

In my opinion, artificial intelligence is very important for future 
of the humanity and will be widely used in almost every field. 
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