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şöbəsinin  əməkdaşlarının  2014-cü  il  I  yarımil  üzrə 
 

H E S A B A T I 
 
 

      Mövzu: “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra    
məsələlərinin tədqiqi” 
   
1. İş: “Kəsilməz faza fəzasına malik immiqrasiyalı şaxələnən proseslərə yığılma”   
           (İcraçı: f-r.e.d., e.i. üzrə direktor müavini  S.A.Əliyev) 
Prosesin doğuran funksiyasının üzərinə qoyulmuş müəyyən şərtlər daxilində 
kəsilməz faza fəzasına maliik proseslərə yığılma haqda limit teoremləri isbat 
olunmuşdur. 
 Hesabat dövründə analoji  nəticələr kəsilməz faza fəzasına malik 
immiqrasiyalı şaxələnən proseslər (prosesdə olan hissəciklərdən başqa xaricdən 
sabit hissəciklər axını olduqda) üçün alınmışdır. 
2.İş: “Morrey tip fəzalarda approksimasiyanın bəzi məsələləri”   

       (İcraçı: f-r.e.n., b.e.i.   A.N.Cəbrayılova) 
 İşdə Banax fəzasında p-freymin ümumiləşməsinə baxılır.Freymin qoşma 
sisteminin varlığı haqqında nəticələrin analoqları təyin edilir.          
3.  İş: “Banax fəzasında normal operatorunun Qoldberq spektri və onun tətbiqi” 
 (İcraçı: b.e.i.   N.Q.Vahabov) 
4.  İş:  “Qapalı kontur üzrə hərəkət edən hissəciklərin hərəkət parametrlərinin 
seçilməsi” 

(İcraçı: f-r.e.n., e.i.   İ.A.İbadova) 
İşdə kütləvi xidmət sistemlərində geniş istifadə olunan hərəkətdə olan 

hissəciklərin hərəkətinin riyazi modelləri qurulmuş və hissəciklərin  hərəkət 
parametrləri araşdırılmışdır. 

Fərz edək ki, N   bərabər hissəyə bölünmüş çevrə üzərində iki hissəcık saat 
əqrəbinin əksi istiqamətdə diskret    ...},2,,0{ hhTt =∈ ,  0>h  zaman anlarında bir-
birini ötmədən sıçrayışlı hərəkət edir.  ti,ξ  -ilə t  anında i - ci hissəciyin çevrə      
üzərində vəziyyətini işarə edək ( 2,1=i ).  

 
                                                                                                   
 

 
ilə hərəkək istiqamətində hissəciklər arasında məsafə işarə olunmuşdur. Fərz edək 
ki, hissəciklər aşağıdakı qanunla hərəkək edir 
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Burada ir  -ləri elə seçmək olar ki,  )1,0(−r    intervalından istənilən qiyməti alsın.                                                
5.  İş: “Markov zəncirlərinin trayektoriyası ilə təsvir olunan təsadüfi dolaşmalar 
üçün qeyri-xətti sərhəd  məsələsinin tədqiqi “ 

(İcraçı: e.i.   V.S.Xəlilov) 
 Markov  zəncirləri ilə təsvir edilən təsadüfi dolaşmalar üçün zətti və qeyri-
xətti sərhəd məsələlərinin tədqiqi davam etdirilir. Bir tərtibli avtoreqression 
ardıcıllıqların köməyi ilə təsvir olunan həyəcanlanmış təsadüfi dolaşmanın xətti 
səviyyəni I-ci dəfə kəsmə anı üçün inteqral limit teoremləri isbat edilmişdir. 
Alınmış nəticələr məqalədə çapa qəbul edilmişdir. 
 
   Mövzu: “Diferensial  operatorların  spektral analizi ” 
 
6. İş: “Elliptik tip operator diferensial operatorlar üçün sərhəd məsələlərinin 
tədqiqi”  

(İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   S.S.Mirzəyev) 
Hesabat müddətində operator-diferensial tənliklər üçün qeyri lokal sərhəd 

məsələlərinin  həll olunması və operator dəstələrin məxsusi və qoşma elementləri 
sisteminin çoxqat tamlığını təşkil edən şərtləri müəyyən edən məsələlər tədqiq 
olunmuşdur.Bu müddətdə üç məqalə və bir tezis çap olunmuşdur. Moskvada 
prof.B.M.Levitanın 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak edib 
məruzə ilə çıxış etmişəm. 
 7. İş: “Ümumi sərhəd şərtləri daxilində yаrımоxdа  yüksək tərtib оperator 
diferensial tənliklərin Qrin funksiyasının tədqiqi”    
         (İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   H.İ.Aslanov) 

İşdə tutaq ki, H Hilbert fəzasıdır ( ]2 0, ;L H ∞   fəzasında 

( ) ( ) ( ) ( )21 n nl y y Q x y= − +  diferensial ifadəsi və  
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sərhəd şərtləri ilə təyin olunan L  operatoruna baxılır. Burada ( )Q x  - x-in hər 
bir qiymətində öz-özünə qoşma, aşağıdakı məhdud operatordur. İşdə 

( ) 1R L Eµ µ −= +  rezolventasının varlığı haqında teorem isbat edilmişdir, bu 
operatorun nüvəsi Hilbert-Smidt tipli operator-funksiya olan Fredholm tipli 
inteqral operator olduğu göstərilmişdir. 
8.  İş: “Daxili nöqtədə kəsilmə şərtinə malik Şturm-Liuvill operatoru üçün spektral 
analizin düz və tərs məsələləri ”    

(İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   H.M.Hüseynov) 
İşdə  verilmiş məsələ üçün məxsusi  ədədlərin  asimptotikası öyrənilmişdir 



 9. İş: “İkinci tərtib diferensial operatorların məxsusi və qoşulmuş funksiyaları 
üzrə spektral ayrılışın triqonometrik ayrılışla birgə yığılma sürətinə ayrılışı tədqiq 
olunan funksiyanın cəmlənmə dərəcəsinin təsiri”    
         (İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   V.M.Qurbanov) 

İşdə sonlu inteqralda matris əmsallı Şredinqer operatoru üçün komponent 
üzrə birgəyığılma teoremi isbat olunur, mütləq kəsilməz funksiyalar üçün 
kompaktda müntəzəm birgə yığılma sürəti qiymətləndirilir. 
10. İş: “Yarımoxda hiperbolik tənliklər sistemi üçün düz və tərs səpilmə məsələsi” 
          (İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i. N.Ш.Иsgяndяrov) 
Hesabat ilində birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün üç gələn iki səpilən dalğa 
hallarında yarımoxda tərs səpilmə məsələsi öyrənilmişdir. Əmsalların təyin 
olunması üçün alqoritm verilmişdir. 
 Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq 
konfransda, Y.Əmənzadənin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi 
konfransında, H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş respublika 
elmi konfransında məruzə edilmişdir.Bir məqalə çapa hazırlanmışdır. 
11. İş: “Sərhəd şərtində spektral parametr olan Dirak operatorunun spektral 
verilənlərinin xassələri”    
           (İcraçı: f-r.e.d., a.e.i.   İ.M.Nəbiyev)  
Hesabat dövründə kanonik Dirak sistemini birqiymətli təyin edən spektral 
verilənlər tapılmış və onların əsas xassələri öyrənilmişdir.Sərhəd şərtləri 
ayrılmayandır və onların birində spektral parametr iştirak edir. 
 12. İş: “Markov zənzirnin trayektoriyaları ilə təsvir edilən həyəcanlanmış təsadüfi 
dolaşmalar üçün sərhəd məsələlərinin tədqiqi”    
          (İcraçı: f-r.e.d., a.e.i.   F.H.Rəhimov) 

İşdə bir tərtibli avtoreqression proseslə ifadə olunan dolaşma sərhəd 
məsələləri öyrənilmişdir. 

 Bu tip təsadüfi dolaşmaların birinci dəfə səviyyəni (xətti sərhəddi) 
kəsmə anı üçün inteqral limit teoremi isbat edilmişdir.  
13. İş: “Hilbert fəzasında bəzi operator-diferensial tənliklərin həllolunması 
şərtləri”    
          (İcraçı:  f-r.e.n., b.e.i.   E.H.Həmidov) 
 Bu dövrdə hamar vektor funksiyalar fəzasında ikinci tərtib operator-
diferensial tənlik üçün başlanğıc sərhəd məsələsinin həllolunması araşdırılmışdır. 
Eyni zamanda Hilbert fəzasında operator-diferensial tənliyin korrekt həllinin 
olması ilə bağlı şərtlər tapılmışdır.  
14. İş: “İmpulsiv Laplas operatorunun spektral analizi” 
          (İcraçı:  f.-r.e.n., a.e.i.   A.H.Hüseynov) 
 

İşdə məsələ , , ( , )a h b c d u u x y< < < =  və 
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iki ölçülü Laplas operatoru olmaqla 



, [ , ) ( , ], [ , ],u u x a h h b y c dλ−∆ = ∈ ∪ ∈                               
( , ) ( , ), ( , ) ( , ), [ , ],x xu h y u h y u h y u h y y c dα β− + − += = ∈                

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0.u a y u b y u x c u x d= = = =  
şəklində qoyulmuşdur. Burada λ  spektral parametrdir.  

İmpulsiv Laplas operatorunun məxsusi ədədləri və məxsusi funksiyaları 
öyrənilmişdir. Araşdırmanın davamı olaraq məxsusi funksiyalar üzrə ayrılış əldə 
ediləcəkdir. 
15. İş: “Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan ikitərtibli adi diferensial 
operatorlar üçün bəzi düz və tərs spektral məsələlərin araşdırılması”  

(İcraçı: f.-r.e.n. e.i.  A.Ş.Şükurov) 
Sərhəd  şərtlərinə spektral parametr daxil olan Şturm-Liuvill məsələsinin 

sərhəd şərtlərinin əmsalları üzərinə qoyulan müəyyən şərtlər daxilində həqiqi 
olmayan məxsusi ədədlərinin sayı araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr çap olunmaq 
üçün təqdim olunmuşdur. 
 16. İş: “Daxili nöqtədə kəsilmə şərti olan Şturm-Liuvill operatorunun məxsusi 
funksiyalar sisteminin xassələri”    
          (İcraçı: f.-r.e.n. e.i.  A.R.Lətifova) 
 17. İş: “Bir sinif xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunması 
üçün zəruri şərtlərin tapılması.”    
           (İcraçı: e.i.   İ.C.Cəfərov) 

Hesabat dövründə  
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, ( ),t x Q∈ ,                                (1)                                              

 ( ) ( )0, 1, 0u x u x′= = ,                                                                               (2) 
sərhəd məsələsinin həll olunanlığını araşdırmışam və (1) tənliyinin əmsallları ilə 
ifadə olunmuş həllolunma şərtlərini tapmışam.  

Burada, ( )0,1t∈ ,  ( ),x R∈ = −∞ +∞ ,   ( )0,1Q R= ×  ,  

( ) ( )2, ;f t x L Q H∈ , ( ) ( )2
2,2, ;u t x W Q H∈ , H isə separabel Hilbert fəzasıdır. 

Operator əmsallar üzərinə aşağıdakı şərtlər qoyulmuşdur: 
1) A - spektri 

 { }ελλε ≤= arg:S , 0
2
πε≤ <  

sektorunda yerləşən normal, tərsi olan operatordur. 
2) 1

0,10,1
−= AAB , 1

1,01,0
−= AAB , 2

0,00,0
−= AAB  operatorları H -da məhdud 

operatorlardır.  
Aşağıdakı əsas teorem isbat olunmuşdur. 
Teorem. Tutaq ki, 1),  2) şərtləri və aşağıdakı bərabərsizlik ödənir:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 22
0 1 1,0 0 1 0,1 0 0,0c c B c c B c Bα ε ε ε ε ε ε= + + <1. 

Onda (1), (2) məsələsi requlyar həllolunandır.  
 

Nəticə: Bir sinif ikinci tərtib operator-diferensial tənliyin sərhəd məsələsinin 
həllolunanlığı üçün  bu tənliyin əmsalları ilə ifadə olunan şərtlər tapılmışdır. 



18. İş: “Sonluparçada cüt tərtibli bürünmə operatorunun tədqiqi ” 
         (İcraçı: f-r.e.n., a.e.i.   M.B.Mürsəlova) 
Hesabat müddətində qeyri-sabit əmsallı Keldiş tipli olmayan diferensial operatorlar 
üçün qeyri-requlyar məsələlərlə məşğul olmuş və alınan nəticələrin bu məsələlərlə 
bağlı olan bürümə operatorlarına tətbiq etmişəm. 
 2014-cü ilin yanvar ayında Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Ordinary differential 
equations” adlı kitabın buraxılmasına qrif almışam. 
19. İş: “Sərhəd şərtlərində kəsilmə olduğu halda Şturm-Liuvill tənliyinin məxsusi 
ədədlərinin asimptotik paylanması haqqında”  
        (İcraçı: f-r.e.n., a.e.i.   F.Ş.Muxtarov) 

İşdə sərhəd şərtlərində kəsilmə olduğu halda Şturm-Liuvill tənliyinin 
məxsusi ədədlərinin asimptotik paylanması alınmışdır              
20. İş: “Kəsilmə şərtinə malik birölçülü Şredinger tənliyi üçün yarımoxda 
səpilmənin tərs məsələsi  ”  
          (İcraçı: e.i.  C.Ə.Osmanlı) 
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məsələyə baxılmışdır. Burada −α  həqiqi ədəddir, ( ) ( )−+∞∈≠> xq:,0,1,0 ααα  
həqiqiqiymətli funksiyadır və ( ) ( )+∞∈ ,01Lxxq  şərti ödənir.  
Verilmiş məsələ üçün səpilmə verilənləri təyin olunmuşdur və bu səpilmə 
verilənləri üzərində zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır. 
 21. İş: “Laplas-Bessel  diferensial  operatorunun  doğurduğu  Maksimal  
funksiyanın  və  Riss  potensialının  ümumiləşmiş  çəkili  Morri  fəzasında  
tədqiqi”    
          (İcraçı: k.e.i.  S.S.Əliyev) 
 İşdə Laplas-Bessel  diferensial  operatorunun  doğurduğu  Maksimal  
funksiyanın  və  Riss  potensialının  ümumiləşmiş  çəkili  Morri  fəzasında  tədqiqi 
məsələsi əsasən Lp,λ,γ (Rn 
k,+) fəzasinda arasdirilir.Biz isbat etmisik ki B-maksimal operatoru Mγ  
umumilesmis B-Morrey fezasinda Lp,λ,γ (Rnk,+) mehdudlasdirilir.hemcinin B-
Riss potensial Rαγ  
 B-Morrey spaces Lp,λ,γ (Rnk,+) fəzasinda məhduddur.Biz nəticədə   Lp,λ,γ 
(Rnk,+) fəzasi ilə B-Stummel-Kato sinfi Sp,θ,γ (Rnk,+) ve Riss potensial 
arasindaki əlaqəni tədqiq etmisik 
22. “Sərhəd şərtinə inteqral  operator daxil olan ikinci tərtib operator diferensial 
tənliyi həlli” 
           (İcraçı: e.i.   K.Ə.Kərimov) 

İşdə sonlu inteqralda matris əmsallıŞredinger operatoru üçün komponent 
üzrə birgəyığılma teoremi isbat olunur, mütləq kəsilməz funksiyalar üçün 
kompaktda müntəzəm birgəyığılma sürəti qiymətləndirilir. 
 



23.” Hiperbolik tənliklər sistemi üçün bütün oxda və yarımoxda səpilmə 
məsələlərin tədqiqi” 

(İcraçı: e.i.   K.A.Əlimərdanova) 
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54321 0 ξξξξξ >>>>>  halında ümumi halda düz və tərs səpilmə məsələləri tədqiq 
olunmuşdur. Çapa bir məqalə hazırlanmışdır. 
24. ”Kəsilmə şərtinə spektral parametr daxil olan Şturm-Liuvill operatoru üçün 
spektral analizin düz məsələlərinin tədqiqi” 

(İcraçı: e.i. N.C.Quliyev)  
Hesabat müddətində kəsilmə şərtinə spektral parametr daxil olan Şturm-

Liuvill operatoru üçün məxsusi ədədlərin asimptotikası alınmışdır. 
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Elmi-təşkilati fəaliyyət haqqında 
 

Şöbədə tədqiqatlar “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra 
məsələlərinin tədqiqi” və “Diferensial operatorların spektral analizi” mövzularında 
24 iş aparılır. 
 Hesabat dövründə şöbədə 10 məqalə, 12 tezis və 1 dərs vəsaiti çapdan 
çıxmışdır. 

Həmçinin 8 məqalə çapa göndərilmişdir. 
15-16 may 2014-cü il AMEA RMİ-nin 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat 

və Mexanikanın aktual problemləri” Beynəlxalq Konfrans və həmçinin Beynəlxalq 
Konfranslara şöbədən 25-dən artıq konfrans materialı təqdim edilmişdir. Bu 
müddət ərzində şöbənin baş elmi işçisi professor H.M.Hüseynovun elmi rəhbəri 
olduğu 2 aspirant C.Ə.Osmanlı və Ə.H.Cəmşidipur  müdafiə etmiş, elmi seminarın 
keçirilməsi davam etmiş, şöbədə müxtəlif elmi işlər müzakirə edilmişdir. Bütün 
əməkdaşlar institutun elmi seminarında və digər tədbirlərdə fəal iştirak 
etmişlər.Professor Aslanov H.İ. Gəncə Dövlət Universitetində ,Azərbaycvan 
Müəllimlər İnstitutunun Gəncə və Ağcabədi filiallarında Dövlət Attestasiya 
Kommissiyasının sədri olmuş, Professor S.Ə.Əliyev BDU-də və Azərbaycan 
Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında DAK sədri olmuşdur. 

Əməkdaşlardan H.İ.Aslanov, S.Ə.Əliyev 2013-cü ildə Dövlət neft şirkətinin 
elan etdiyi qrant layihəsi üzrə işlərini davam etdirirlər. 
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