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Проблемы энергетики

ÉÖÁÈËÅÉ
Professor
MÓÑÒÀÔÀÉÅÂ ÐÀÓÔ ÈÑÌÀÉÛË OĞLU
(anadan olmasının 65 illiyinə)
Mustafayev Rauf İsmayıl oğlu 26 dekabr 1939-cu ildə Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Î, 1959-cu ildə Ýÿíúÿ øÿùÿðèíèí 11 ñàéëû îðòà
ìÿêòÿáèíè áèòèðìèøäèð. 1959-cu ildə Moskva Texniki universitetinin
elektroenergetika fakultəsinə qəbul olunmuş və 1964-cö ildə ùÿìèí
óíèâåðñèòåòè möhəndis energetik ixtisası èëÿ áèòèðìèøäèð. Î,1972-cè ildə
namizÿdlik, 1990-cı ildə èñÿ Moskva Energetika institutunda doktorluq
dissertasiyasûíû mödafıə etmişdir. 1991-ci ildÿn professordur.
Dəfələrlə Almaniya, Fransa, Törkiyə , İran, İtaliya və s. þlkələrdə êå÷èðèëÿí áåéíÿëõàëã konfranslarda
iştirak etmişdir.
Rauf Mustafayev texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar
möhəndisidir, Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının encrgctika ixtisası özrÿ möxbir özvödör.
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akademiki, Elmi-Tədqiqat Energetika və Energilayihə
institutun direktoródór.
Rauf Mustafayev 1964-cö ildə Moskva Texniki universitetinin elektroenergetika fakultəsini
bitirdikdən sonra təyinatla İ.Q.Esman adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika institutunun
tənzimlə-nən elektrik maşûíëàðû laboratoriyasûíà işləməyə gþndərilərək bura-da möhəndislik və elmi
fəaliyyətinə başlamışdır. İnstitutda işlədiyi 40 il möddətində kiçik fasilələrlə o, möhəndis, baş elmi
iş÷i, laboratoriya rəhbəri, şþbə mödiri və institutun direktoró vəzifəsinədək şərəfli yol keçmişdir.
1972-ci ildə M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya institutunda neft-qazma qurğularının
elektromexaniki sisteìëÿðèíèí dinamik rejiminə həsr olunmuş namizÿdlik dissårtasiyasını
mövÿffÿqiyyətlə ìödafiyə etmişdir.
80-ci illərdə Rauf Mustafayevin elmi marağı elektroenergetika sistemi èëÿ paralel işləyən
bþyök kölək-energetika qurğularının elektromexaniki sisteminin dinamik rejimlərinin problemlərinə
yönəlir. Bu tədqiqatlarûí yekunu, 1990-cı ildə MEİ-də "Elektrik şəbəkÿsinə işlÿyən kölək elektrik
qurğusunun elektromexaniki ÷åâèðèúèëÿðèíèí dinamik rejimləri" ìþâçóñóíäà mövÿôôÿãèééÿòëÿ ìöäàôèÿ
etdiyi doktorluq dissertasiyası olmuşdur. Möəllif ilk dəfə KEQ-in elektromexaniki sisteminin dinamikasının idarəetmə məsələsini qoyaraq, KEQ-də seriya ilə buraxılmış elektrik maşınlarının birgə
işlÿməsi ö÷ön texniki vasitələri ixtira səviyyəsində işləmiş, həm÷inin möxtəlif icralarda hazırlanmış
kölək möhÿrriklərinin birgə işləməsi zamanı elektromexaniki sistemlərin ö÷ parametrlərinin
optimallaşdırılması məsÿlələrini qoymuş və mövəffəqiyyətlə həll etmişdir.
Prîfessor Rauf Mustafayev 125-dÿn çox elmi işin, î cömlədən 19 möəlliflik şəhadətnaməsinin
möÿllifıdir.
Professor Rauf Mustafayevin elmi əsərləri tanınmış texniki juðíàëëàðäà:-"Электротехника",
"Электричество", "Электромеханика, Энергетика-Изв.вузов", "Изв.АН СССР" və s juðíàllarda
nÿşr olunmuşdur. Onun rəhbərliyi èëÿ bir doktorluq və bcş namizədlik dissertasiyası mödafiə
olunmuşdur.O, dəfələrlə xarici þlkələrdə - Almaniyada, Bolqaðûstanda, Iranda, Törkiyədə Azərbaycan
clcktromcxaniklər məktəbini təmsil ctmişdir. 1999-cu ilin martında Fransada kölək energetikası özrə
ke÷irilən Avropa Konfransûída məruzə ilə ÷ıxış ctmişdir.
Hazırda Rauf Mustafayev xarici firmalar tÿrÿfindÿn Azÿrbaycanda tikiləcək, göcö 60 ÌVt
olan kölək clcktrik stansiyasıíûí layihələndirilməsi vÿ tikilməsi özrÿ ekspeðt-məsləhət÷idir.
Rauf Mustafayev elmi fəaliyyətini pedaqoji fəaliyyəti ilə mövəfôəqiyyətlə uyğunlaşdırır. O,
Azərbaycan Dþvlət Ncft Akadcmiyasının və Milli Aviasiya Akademiyasının professoru olmaqla,
orada aviasiyanin clcktrik maşınları və avtomatikası kursundan ìöùàçèðÿëÿð êå÷èð.
×ox hþrmətli professor Ð.È. Ìóñòàôàéåâè anadan olmasûíın 65 illiyi mönasibətiëÿ səmimi
qəlbdən təbrik edir, ona mþhkəm can sağlığı və yeni elmi yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq.
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