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2005-ci il fevral ayının 14-də texnika elmləri doktoru,
Azərbaycan Texniki Universiteti “Enerji təchizatı və elektrik
izolyasiyası” kafedrasının müdiri Tahir Müdhəd oğlu Lazımovun
anadan olmasının 50 ili tamam olur.
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun
Energetika fakültəsini “Elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə 1977-ci ildə
bitirdikdən sonra o, 27 il Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika və
Enerjilayihə İnstitutunda işləmiş, mühəndis vəzifəsindən başlayaraq
sonralar aparıcı elmi işçi, elmi katib və baş elmi işçi vəzifələrini
tutmuşdur.
1998-ci ildən AzTU-nun “Avtomatika və idarəetmə” kafedrasının professorudur. Hazırda Azərbaycan
Texniki Universitetinin “Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası” kafedrasına rəhbərlik edir.
T.M.Lazımov Milli Elmlər Akademiyası “Energetikanın kompleks problemləri” Elmi
Şurasının və həmçinin 1996-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika və Enerjilayihə
İnstitutunda fəaliyyət göstərən Doktorluq Müdafiə Şurasının üzvüdür.
Namizədlik dissertasiyasını T.M.Lazımov Tomsk Politexnik İnstitutu nəznindəki Yüksək
Gərginliklər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi surasında “Yüksək gərginliklər texnikası” ixtisası üzrə müdafiə etmişdir. “Elektrik şəbəkələrinin texnosferaya maqniti təsirinin tədqiqat
metodları” mövzusundakı doktorluq dissertasiyasını isə 1997-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Energetika və Enerjilayihə İnstitutundakı İxtisaslaşdırılmış Doktorluq Surasında müdafiə etmişdir.
T.M.Lazımov tərəfindən və onun elmi rəhbərliyi ilə aparılan elmi-tədqiqat işləri enerji
sistemlərində elektromaqnit uyğunluğu və texnosferada maqnit təsiri, elektrik sistemlərində
kommutasiya keçid prosesləri, elektromaqnit sahələri və elektrik dövrələri nəzəriyyəsi və bəzi digər
istiqamətləri əhatə edir. Onun tərəfindən elektromaqnit uyğunluğu və maqnit təsiri nəzəriyyəsi inkişaf
etdirilmişdir, bir sıra yeni metodlar və təsnifatlar işlənmiş, maqnit təsiri parametrlərinin hesabı üçün
yeni ifadələr alınmışdır. İfrat yüksək gərginlik EVX-lərin statik tiristor kompensator sxemlərində
kommutasiya ifrat gərginliklərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün kriteriy işlənmişdir.
Azərbaycan enerji sistemi üçün vacib olan bir sıra məsələllər tədqiq edilmişdir. Aparılan tədqiqatların
nəticələri bir çox yerlərdə, o cümlədən, 1150 kV-luq Ekibastuz-Barnaul elektrik verilişində ixtira
səviyyəsində tətbiq edilmişdir. 1989-cu ildə T.M.Lazımov “SSRİ ixtiraçısı” nişanı ilə təltif edilmişdir.
T.M.Lazımov 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onların böyük bir qismi ABŞ, Ukrayna,
Rusiya, Belarusun dövri elmi mətbuatında dərc edilmişdir. O, bir çox elmi konfrans və seminarlarda
iştirak etmişdir, o cümlədən, keçmiş SSRİ EA-nın “Yüksək gərginliklər elektrofizikası” bölməsinin
seminarları və son illərdə keçirilmiş SİEMA-2001 (Ukrayna) və ELECO-2003 (Türkiyə)
konfranslarında.
Azərbaycan Texniki Universitetində işlədiyi dövrdə, T.M.Lazımov bakalavr və magistr pillələrində bir sıra fənlərdən, o cümlədən, “Elektromaqnit uyğunluğunun nəzəri əsasları və enerji keyfiyyəti”, “Elektrik sistemlərində keçid prosesləri”, “Dəmir yolu avtomatikası, telemexanikası və rabitəsinin xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi”-ndən mühazirələr oxuyur. İki dərs vəsaitinin müəllifidir.
Müdafiə olunmuş və yerinə yetirilən namizədlik və magistr dissertasiyalarının elmi rəhbəridir.
1995-2000-ci illərdə T.M.Lazımov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin energetika
üzrə metodiki Şurasının üzvü, 2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 20032004-cü illərdə isə Azərbaycan Texniki Universitetində Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri
olmuşdur.
Tahir müəllimi 50 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona elmi yaradıcılığı və pedaqoji
fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
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