
 
 

АМЕА RMİ-nin “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin 2014-cü ilin I yarısı 

üçün elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında 

 

H E S A B A T I 

 Elmi fəaliyyəti haqqında  

 Hesabat ilində «Çoxdəyişənli funksiyaların ridge funksiyalar, neyron 

şəbəkələr, xətti və qeyri-xətti superpozisiyalarla yaxınlaşması, funksional fəzalar 

üçün daxilolma teoremləri» mövzuları üzrə  7 icraçını birləşdirən  7 iş aparılır. 

Bütün işlər üzrə işlərin gedişi normaldır. Gecikmə yoxdur. I yarım ildə 6 məqalə, 7 

tezis çapdan çıxməş və 1 məqalə çapdadır. 

 

         Ayrı-ayrı işlər haqqında. 

İş 1: Xətlər üzərində ridge funksiyalarla interpolyasiya  

(icr. f.-r.e.n., dos. V.E.İsmayılov) 

İki istiqamətdən ibarət ridge funksiyalarla n ölçülü Evklid fəzasının düz xətləri 

üzərində interpolyasıya məsələsinə baxılmışdır. İnterpolyasiyanın mümkünlüyü 

üçün kafi şərtlər tapılmışdır. 

 

İş2. Ümumiləşmiş Lizorkin-Tribel-Morri tipli fəzadan olan funksiyaların bir sıra 

diferensial xassələri    (icr. f.r.e.d., prof. A.M.Nəcəfov) 

Morri tipli fəzalarda həm daxilolma həm də interpolyasiya teoremləri isbat 

olunmuşdur. Bundan əlavə yüksək kəsr tərtib törəməli diferensial tənliyin həllinin 

varlığı və yeganəliyi göstərilmişdir. 

 

İş 3. Funksiyanın lokal ossilyasiya xarakteristikaları ilə hamarlıq modulları 

arasında bərabərsizliklər və onların inteqral operatorların xassələrinin 

öyrənilməsinə tətbiqi (icr. f.r.e.d., prof. R.M. Rzayev) 

Lokal cəmlənən funksiyanın lokal ossilyasiyası ilə onun L_{p} metrikasındakı 
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hamarlıq modulu arasında bəzi bərabərsizliklər alınmışdır. Həmin 

bərabərsizliklərin köməyi ilə sinqulyar inteqral operatorlar üçün müvafiq 

qiymətləndirmələr alınacaqdır. 

 

İş 4: Kompleks müstəvidə xətt üzərində verilmiş polinomların bəzi ekstremal 

xassələrinin öyrənilməsi (icr. f.r.e.n. N.M.Səbziyev)  

Hesabat dövründə kompleks müstəvisində parça üzəzrində təyin olunmuş xətti 

ifadənin müxtəlif metrik fəzalarda  ( C və ∞≤≤≤ qpLL qp 1,,  ) normaları 

öyrənilmişdir. 

 

İş 5. Ridge funksiyalarla yaxınlaşma məsələsi üçün Diliberto-Straus alqoritmi 

 (icr.  f.r.e.n. İ.K.Məhərov) 

Hesabat dövründə gərəkli ədəbiyyatla tanış olmuşam. Müstəvi üzərində tərəfləri 

koordinat oxlarına parallel olan düzbucaqlılardan fərqli oblastlarda, məsələn 

qabarıq oblastlarda, ikidəyişənli funksiyanın birdəyişənli funksiyaların cəmi ilə 

yaxınlaşması zamanı Diliberto-Straus alqorotminin keçərli olmasi məsələsi 

ətrafında araşdırmalar aparmışam. 

 

İş  6. İnterpolyasiya polinomları ilə yaxınlaşma (icr. f.r.e.n. Ar.M-B. Babayev) 

Sonlu parçada n-dərəcəli interpolyasiya polinomları üçün dəqiq annulyatorun 

qurulmasına aid iş aparılmış və bəzi köməkçi faktlar alınmışdır. Bu annulyatorun  

köməyi ilə ən yaxşı yaxınlaşmanın yuxarıdan və aşağıdan dəqiq qiymətləndirilməsi 

nəzərdə tutulur. 

 

İş 7. Bir sinif operator-differensial tənliklər  üçün sərhəd məsələlərinin bəzi çəkili 

fəzalarda həlli (icr.  f.r.e.d Hümbətəliyev R.Z.) 

Hesabat dövründə bir sinif operator-differensial tənliklər  üçün sərhəd 

məsələlərinin bəzi çəkili fəzalarda həlli araşdırılmışdır. Bu müddətdə iki 

Beynəlxalq konfransda alınmış nəticələr məruzə edilmişdir. 
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Elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında 

Hesabat müddətində şöbənin müntəzəm seminarları ( III gün, saat 11.30-da) 

keçirilmiş və əməkdaşlar öz işləri haqqında danışmışlar. Elmi işçilərin əksəriyyəti 

May 15-16, 2014-cü il tarixlərində keçirilmiş  “Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanikanın aktual 

problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransda fəal iştirak etmişlər və tezislər 

nəşr olunmuşdur. 

 

 Şöbə müdiri:    f.-r.e.n., dos. İsmayılov V.E. 
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АМЕА RMİ-nun “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşlarının 

2014-cü ilin I yarısında çapdan çıxmış və çapda olan işlərinin  

siyahısı 

 

Əməkdaşların 
soyadları, elmi 
dərəcələri və 
vəzifələri 

Elmi əsərlərin 
adları 

Çap 
olunub ya 
çapa 
təqdim 
olunub 

Nəşriyyatın, 
jurnalın adı, №-si, 
il 

Səh. 
      

Müştərək 
müəlliflər 

1 2 3 4 5 6 

 

Science Citation Index bazasına daxil olan jurnallarda dərc edilmiş məqalələr 

1. İsmayılov 
V.E., f.-r.e.n., 
dos., şöbə 
müdiri 

1. Interpolation on 
lines by ridge 
functions. 
 
 
 
 
 
2. On the 
approximation by 
neural networks 
with bounded 
number of neurons 
in hidden layers. 

Məqalə 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə 

J. Approx. Theory 
175 (2013), 91--
113. 
Qeyd: məqalə 
2013-ci ilin 
hesabatına daxil 
edilməmişdir. 
 
J. Math. Anal. 
Appl. 417 (2014), 
no. 2, 963--969. 

23 
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A.Pinkus 

 

Digər jurnallarda dərc edilmiş məqalələr 

1. Nəcəfov  
A.M. 
f-r.e.d., a.e.i. 
 

1. On properties of 
functions fro 
generalized 
Besov-Morrey 
spaces. 
 
2.Trace theorems 
in fractional Sobo- 
lev space 

Məqalə 
 
 
 
 
 

Məqalə 
 
 
 

 

Proceedings of 
Institute of Mathe 
matics and Mecha 
nics, XXXIX, 
Baku-2013, p.93-
104 
Caspian journal 
of applied math., 
ecology and eco- 
nomics, vol.1 N2 
December 2013 
p.89-96 

12 
 
 
 
 
 
 
8 

Orucova 

A.T. 
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2. Rzayev 
R.M. 
f.-r.e.d., prof. 

1. Some 
embedding 
theorems and 
properties of 
Riesz potentials 

Məqalə 
 
 
 

 

American Journal 
of Mathematics 
and Statistics, 
2013, v.3, 
№6, p.445-453. 
 

9 
 
 
 

 

Aliyev 
F.N. 
 
 
 

3. Hümbətəli-
yev R.Z. 

İqtisadi informa-
tikanın əsasları 

Kitab Kooper.nəşriyyatı 
Bakı,  

335  

      

 

Tezislər 

1. Nəcəfov  
A.M. 
f-r.e.d., a.e.i. 
 

1.Интерполяцион
-ные теоремы для 
обобщенного 
пространства 
Бесова-Морри. 
 
 
 
 
2.Некоторые 
свойства 
обобщенного 
пространства 
Лизоркина-
Трибеля- Морри 
 
 

 Tezis 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tezis 

 Riyaziyyat və 
mexanika insti-
tunun 55 illiyinə 
həsr olunmuş  
Beyn.Konfransın 
materialları,  
Bakı-2014,s.280-
281 
 
 Riyaziyyat və 
mexanika insti-
tunun 55 illiyinə 
həsr olunmuş  
Beyn.Konfransın 
materialları,  
Bakı-2014,s.282 
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1 

Orucova 

A.T. 

 

 

 

 

Xanməm- 

mədova 

H.A. 

2. Rzayev 
R.M. 
f.-r.e.d., prof. 

Некоторые 
оценки 
аппроксимации 
функций 
сингулярными 
интегралами 
 

Tezis Материалы 
Международной 
конференции, 
посвященной 55-
летию ИММ. 
Баку, 2014, 
с.298-300. 
 

1 Мамедова 
Г.Х. 
 
 

3.Səbziyev 
N.M. f.-r.e.n. 
b.e.i. 
 

Analytic repre-
sentation of the 
amount of prime 
numbers and 
Rieman conjecture 

     Tezis Riyaziyyat və 
mexanika insti-
tunun 55 illiyinə 
həsr olunmuş  
Beyn.Konfransın 
materialları,  
Bakı-2014,s.317-
319 
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4. Məhərov 
İ.K. f.-r.e.n., 
b.e.i. 
 

On the alternating 
algorithm for the 
appox. by linear 
superpositions  

Tezis 
 
 

Riyaziyyat və 
mexanika insti-
tunun 55 illiyinə 
həsr olunmuş  
Beyn.Konfransın 
materialları,  
Bakı-2014,s.194 

1 İsmayılov 

V.E. 

5.Hümbətəli-
yev R.Z.  
f.r.e.d, a.e.i. 

1.О полноте сис- 
темы элемен-
тарных решений 
в весовом прос – 
транстве. 
 
 
 
 
2.О некоторых 
разрешимости 
краевых задач в 
весовых прос-
транствах.  

Tezis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tezis 

Межд. Конф. 
«Актуальные 
проблемы 
математики и  
механики» посв. 
55-летию ИММ, 
стр. 132-134, 
Баку-2014 
 
ХХII Межд. Кон 
ференция 
«Математика, 
экономика, 
образование» 
Ростов- на-Дону 
Россия , стр. 48- 
49, 2014   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

Çapda olan məqalələr 

3. Ar.M-B. Ba- 
bayev 
 

İkidəyişənli dövrü 
funksiyanın 
triqonometrik poli 
nomlarla 
yaxınlaşması  

Çapa 
qəbul 

olunub 

AMEA-nın 
Xəbərləri, 
riyaziyyat və 
mexanika seriyası 

  

 

 

 

Şöbə müdiri                     f.r.e.n., dosent V.E. İsmayılov 

 

  
 

 6 


