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წინასიტყვაობა 
 

კონფერენცია „უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები“ ტარდება 

საგრანტო პროექტის „მათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები 

მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური კვლევისათვის’’ ფარგლებში. 

პროექტი ხორციელდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   ფინანსური მხარდაჭერით.   

კრებულში წარმოდგენილია სტატიები შემდეგი სექციების მიხედვით: 

• თხელ სხეულთა მექანიკა 

• მრავალშრიანი  კონსტრუქციების მათემატიკური მოდელირება 

• უწყვეტ გარემოთა მექანიკის გამოყენებითი ამოცანები 

• ანალიზის მონათესავე საკითხები 

 კონფერენციის კრებულში შევიდა 37 მოხსენება, რომლებიც წარმოდგენილია 

მეცნიერების მიერ მსოფლიოს 7 ქვეყნიდან. 

იმედს გამოვთქვამთ, რომ აღნიშნული კონფერეცია ხელს შეუწყობს 

საქართველოს და სხვა ქვეყნების ორგანიზაციების სამეცნიერო თანამშრომლობის 

განვითარებას უწყვეტ გარემოთა მექანიკის საკითხებში. 

 

Preface 

 

Conference on Related Problems of Continuum Mechanics is held within project 

“Mathematical Models and Computer Program for Multi-functional Researches of Multi-layer 

Textile Composites”. Project is implementing by the Akaki Tsereteli State University (Kutaisi, 

Georgia) under financial support of the Shota Rustaveli National Science Foundation (Georgia). 

This book includes the papers covering the following topics: 

• Mechanics of Thin Bodies 

• Mathematical Modeling of Multilayered Structures 

• Applied Problems of Continuum Mechanics 

• Related Problems of Analysis 

Proceeding of the Conference includes 37 papers of scientists from 7 countries. 

We do hope that this Conference will support the scientific relations between Georgian and 

foreign institutions on continuum mechanics fields.  

                                                                                                          

                                                   

                                                 მიხეილ ნიქაბაძე,  კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

 

                                                 Mikhail Nikabadze, Chair of Scientific Committee  
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