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Elmi fəaliyyət haqqında:  
 

Hesabat dövründə  şöbədə “Riyazi-fizika məsələlərinin birqiymətli 
həllolunması və həllərinin keyfiyyət xassələri” mövzusuna uyğun olaraq elmi işlər 
aparılmışdır. Plan üzrə nəzərdə tutulmuş elmi işlərin gedişi normaldır, gecikmə 
yoxdur. 

Bəzi kvazi elliptik tənliklər sinfi üçün mənfi spektrlər tədqiq olunmuş, bir 
sinif parabolik tənliklər sistemi üçün qeyri-məhdud oblastda tərs məsələlər tədqiq 
edilmiş, baxılan məsələnin həllinin “şərti” korrektliyi araşdırılmış, həllin 
yeganəliyi və şərti dayanıqlılığı haqqında teorem isbat olunmuşdur. R - identik 
parabolik operatorlar sinfinə baxılmış, əmsallar müəyyən şərtləri ödədikdə həllərin 
keyfiyyət xassələrinin identikliyi göstərilmişdir. Bir sinif qeyri-müntəzəm cırlaşan 
parabolik tənliklər sinfi üçün həllərin Fridrixs tipli bərabərsizlik və həllərin 
ossilyasiyası haqqında teorem isbat olunmuşdur, kəsr tərtib törəməli tənliklər üçün 
məsələlər invariantlar vasitəsi ilə araşdırılmışdır, cırlaşan qeyri-xətti tənliklərin 
həllərinin izolə olunmuş məxsusi nöqtə ətrafında təbiəti tədqiq olunmuşdur, adi 
diferensial tənlik üçün şərtlərinin sayı tərtibindən az olan məsələlərin həllərinin 
keyfiyyət xassələri araşdırılmışdır, kəsilən əmsallı ikinci tərtib parabolik tənliklərin 
həlləri üçün artım tip teoremlər isbat olunmuşdur, Kordes şərti ödənmədikdə n- 
ölçülü ultraparabolik Kolmoqorov tənliyinin həllərinin  keyfiyyət xassələri 
araşdırılmışdır, bir sinif psevdaparabolik tip qeyri-xətti tənliklərin həllərinin 
keyfiyyət xassələri araşdırılmışdır.  
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Elmi  təşkilat fəliyyəti haqqında. 
 
 
Şöbənin hesabat müddətində şöbədə müntəzəm seminarlar ( III gün 13-00) 
keçirilmiş, əməkdaşlar öz işləri haqqında danışmış və şöbədə müxtəlif 
dissertasiyalar və digər elmi təşkilatların əməkdaşlarının elmi nəticələri müzakirə 
olunmuşdur. Bundan əlavə  yarım il ərzində şöbə üzrə 11  məqalə, 9  tezis çap 
olunmuş və ya çapa təqdim olunmuşdur, şöbənin əməkdaşı Məmmədov F.İ  
Italiyanin Salerno universitetində elmi məzuniyyətdə olmuşdur, Azərbaycan 
Prezidenti yanında “Elmin inkişafı fondu” nun qrant lahiyələrindən birinin 
iştirakçısıdır.  
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