
«Diferensial tənliklər» şöbəsinin  

2014-cü il üçün elmi 

HESABATI 

MÖVZU:  “Diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin tədqiqi”. 
a)  İŞ: “Qeyri-xətti Kleyn-Gordon sistemi üçün qlobal həllin varlığı və yoxluğu”. 

İcraçılar: Əliyev Ə.B., Məmmədzadə K.S.  

Hesabat ilində  dissipasiyalı  Kleyn - Qordon sistemi üçün  aşağıdakı  Koşi 

məsələsinə baxılmışdır  
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( ) ( )xuxu ii ,0,0 0= ,  ( ) ( )xuxu iit ,0,0 1= ,  2,1, =∈ iRx n                                      (2) 

 Burada ( )21 ,uu  ( ) nRRxt ×∈ +,  dəyişənlərindən asılı həqiqi funksiyalardır, 

0,0 >> jj ma , 2,1=j  , 2≥n ,  1≥jp , 2,1=j   və  3≥n   olduqda   əlavə  
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İşdə  (1),  (2)    məsələsinə  uyğun  potensial  çuxur  araşdırılmış, qlobal həllin 

varlığı  və  yoxluğu məsələsinə  baxılmışdır. 

 
b)  İŞ: “Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan sərhəd məsləsinin spektri və 

izi haqqında”. 

İcraçılar: Bayramoğlu M.B.,  Aslanova N.M. 

     Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan sərhəd məsləsinə  baxılmış. 

Həmin  məsələnin  spektri  tədqiq  edilmişdir.  Növbəti mərhələdə  baxılan  

spektral  məsələnin izinin   tapılması  nəzərdə  tutulur. 

c) İŞ: “Cırlaşan elliptik-parabolik tənliklər üçün aprior qiymətləndirmələr”. 

İcraçılar: Hacıyev T.S., Əliyev O.S. 

Hesabat dövründə bir  sinif  cırlaşan parabolik qeyri-xətti tənliklərə 

baxılmışdır. Tənliyin əmsalları cırlaşandır və artım şərtlərini ödəyir. Çəki 

funksiyası Makenxoupt şərtlərini ödəyir. Bu tənlik üçün qoyulmuş Dirixle 



məsləsinin həlləri məhdud və qeyri məhdud oblastlarda öyrənilir. Onlar üçün 

müəyyən  aprior  qiymətləndirmələr alınmışdır.  

 
d) İŞ:  “Dördüncü tərtib elliptik tip differensial operator tənliklər üçün operator 

sərhəd şərtli sərhəd məsələsinin fredholmluğu”. 

İcraçı: B.A.Əliyev. 

İşdə dördüncü  tərtib  elliptik  diferensial-operator  tənlik üçün   elə  sərhəd  

məsələsinə  baxılır ki,  sərhəd  şərtləri  özündə  qeyri-məhdud  operator  saxlayır, 

belə  ki, sərhəddəki operatorlar özlərini tənlikdəki baş operatorun  
4
1   dərəcəsi  

kimi  aparır. Baxılan məsələnin fredholmluğu göstərilmiş və alınan  abstrakt  nəticə  

xüsusi  törəməli  elliptik  tip  tənliklərə  tətbiq  olunmuşdur. 

 

e) İŞ: “Bir sinif dəyişən operator əmsallı diferensial operator tənlik üçün sərhəd 

məsələsinin həll olunması”.  

İcraçı: Balayev M.Q. 

  Hesabat yarımilində Banax fəzasında, dəyişən, qeyri-məhdud hər yerdə sız 

təyin olunmayan operator əmsalları diferensial-operator tənlikləri üçün qoyulmuş 

başlanğıc və qeyri-lokal sərhəd şərtləri olan məsələləri korrekt həll olan ixtiyari 

tərtibli diferensial-operator tənlikləri sinifləri öyrənilmişdir.  

 

f)  İŞ: “Birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllərinin yeganəliyi, lokal və qlobal 

varlığı yeganəliyi”. 

İcraçı: Əliyeva A.Q. 

Hesabat yarımilində aşağıdakı birölçülü qarışıq məsələlənin sanki hər yerdə 

həli üçün bəzi aprior qiymətləndirilmələr alınmışdır: 
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burada  0>α  qeyd olunmuş ədəddir; ( )+∞<< T0 ;  ϕ,F - verilmiş 

funksiyalardır,  ( )xtu ,  isə axtarılan funksiyadır.  

 
g)  İŞ: “Dalğa tənliyi üçün mənbələrin hərəkətinin optimal idarə edilməsi 

məsələsinin tədqiqi”. 

İcraçı: Teymurov R.A. 

 Vəziyyəti dalğa tənliyi ilə xarakterizə olunan idarəetmə sistemlərində 

hərəkət edən  mənbələrin  optimal idarə olunması  məsələsinə  baxımışdır. Baxılan 

optimal idarəetmə məsələsinin həllinin korrektliyi tədqiq edilmiş, həllin varlığı və 

yeganəliyi isbat edilmiş, məqsəd funksionalının Freşe mənada diferensiallanan 

olması göstərilmiş və optimallaşdırıcı parametrlərə görə qradiyenti üçün ifadələr 

alınmışdır. 

 
ELMİ  SEMİNARLARDA  İŞTİRAK.  
 

Bütün əməkdaşlar İnstitutun və şöbənin elmi seminarlarinda iştirak etmişdir.   

Ə.B.Əliyev və  T.S.Hacıyev ixtisaslaşmış elmi seminarlarda iştirak etmişlər.  Şöbə  

müdiri  Ə.B.Əliyev, şöbənin hər üçüncü günü saat 14.00 keçirilən elmi 

seminarlarına rəhbərlik etmişdir.  

Bu müddət  ərzində  şöbənin elmi  seminarı  davam  etmiş   və  bir  neçə  

elmi  işin  müzakirəsi  aparılmışdır. Bütün  əməkdaşlar   institutun  ümumi  

işlərində  o  cümlədən  ümuminstitut  seminarında   fəal  iştirak  etmişlər.   

11.06.2014-cü il M.Bayramoğlu ümuminstitut seminarında çıxış etdi. 

 

QRAND  LAYİHƏLƏRİ. 
 

 Ə.B.Əliyev və N.M.Aslanova və K.S. Məmmədzadə "Suda karbohidrogen 

çirklənmələrinin yayılma dinamikası  "mövzusunda qrant layihəsini  yerinə  yetirir  

(SOCAR). 

 

 

 



  
 ELMİ - İCTİMAİ  FƏALİYYƏT    

 
Ə.B.Əliyev "Riyaziyyat və Mexanika İnstutunun elmi əsərləri"  və  

"Azərbaycan Riyaziyyat Jurnalı"-nın redaksiya heyyətində iş aparmış, müxtəlif  

yerli və  Beynəlxalq  jurnalların göndərdikləri  işlərə rəylər  vermişdir .  

              Ə.B.Əliyev  və  T.S.Hacıyev  İnstitutun nəzdində  fəaliyyət  göstərən  

Müdafiə  Şurasının üzvüdürlər. 

 M.Bayramoğlu  AAK-ın ekspert  komisiyasının  üzvüdür. 

 2014-cü ildə şöbənin  əməkdaşları B.A.Əliyev və N.M.Aslanova riyaziyyat 

üzrə elmlər doktoru, R. Teymurov və Ş.Muradova riyaziyyat üzrə fəsəfə doktoru 

diplomlarının təsdiqini almışlar. 

 Ə.B.Əliyev   bir  elmlər doktoru  və 2  fəlsəfə doktoru  işinə  opponentlik 

etmişdir.  
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 Şöbə  müdiri      Ə.B.Əliyev 
 


