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AMEA RMİ-NİN "RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ" ŞÖBƏSİNİN 2018-Ci 

İLİN  YARIMİLLİK 

ELMİ VƏ ELMİ-TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

                                             H E S A B A T I 

 

«Riyazi fizika tənlikləri» şöbəsində 11 nəfər elmi işçi olmaqla, 13 işçi çalışır. 

Onlardan 3 nəfəri elmlər doktoru, professor, o cümlədən biri AMEA-nın müxbir 

üzvü: 

1. Hüseynov Rauf  V. - şöbə müdiri, baş elmi işçi, AMEA-nın müxbir üzvü, 

(tam ştat). 

2. Axundov Ədalət Y. - baş elmi işçi, ( 0,5 ştat)   

3. Məmmədov Fərman İ. - baş elmi işçi, ( 0,5 ştat)  

         7 nəfər riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru: 

         4. Quliyev Əbdürrəhim F. - aparıcı elmi işçi, (tam ştat).  

         5. Bağırov Şirmayıl H. - aparıcı elmi işçi, dosent, ( 0,5 ştat).  

         6. Əliyev Müşfiq C. -  aparıcı elmi işçi, dosent, (tam ştat) 

         7. Məmmədov Elçin M. -  böyük elmi işçi, (tam ştat).  

         8. Şükürova  Şəhla Y. -  böyük elmi işçi, (tam ştat).   

         9. İsmayılova Səkinə H. - böyük  elmi işçi, (tam ştat).   

        10. Həsənova Aynur H. - böyük elmi işçi, (tam ştat).  

                             1 nəfər dissertant: 

        11. Məmmədli Sayalı M. -  kiçik elmi işçi, (tam ştat). 

                               2 nəfər lobarant: 

         12. Mustafaeva Lalə M.- laborant, (tam ştat). 

         13. Abdullayeva Aydan C.- laborant, (0,5 ştat).  

 

I. ELMİ HİSSƏ. 

2018-ci ildə şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş  

”Riyazi fizika məsələlərinin birqiymətli həll olunması və  həllərinin keyfiyyət 

xassələri”  

mövzusu üzrə on bir istiqamətdə elmi tədqiqat işi aparılır. 

 

 

1) İŞ:  ”Kvazielliptik operatorun mənfi spektrinin araşdırılması”. 
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    İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. R.V. Hüseynov. 

 

 Hesabat dövründə yüksək tərtibli elliptik tənliklər və bəzi kvazielliptik 

tənliklər üçün spektr öyrənilir. Xüsusilə stasionar Şredinger operatorunun yüksək  

tərtibli analoqları  tədqiq edilir. Bu zaman diferensial  operator və verilmiş  𝑄(𝑥) 

potensialının  müxtəlif hallarına görə mənfi spektr  öyrənilir. Potensial üzərinə mənfi 

spektrin sonlu və sonsuz  olmasını təmin edə biləcək hansı şərtlərin qoyulması 

araşdırılır.  

         

2) İŞ:  ”Yarimxətti elliptik tənlik üçün bir tərs məsələnin təqribi həll 

olunması”. 

                                     İcraçı: prof. Ə.Y. Axundov. 

Yarımxətti elliptik tənliklər sisteminin sağ tərəfindəki naməlum əmsalların 

tapılması haqqında tərs məsələyə baxılmış və ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə baxılan 

məsələ həll edilmiş, təqribi həllin həndəsi silsilə sürəti ilə  dəqiq həllə yığılması 

göstərilmiş, həllin varlığı,  yeganəliyi və dayanaqlığı isbat olunmuşdur. 

                             Çap olunmuş məqalələr: 

1. Axundov Ə., Paşayev N. Bir tərs məsələnin ümumiləşmiş həllinin varlığı 

haqqında. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il 

dönümünə həsr olunmuş “Müasir inkişaf mərhələsində elm, təhsil və 

istehsalatın vəhdəti” adlı Respublika Elmi-praktik Konfransı, Lənkəran 

Dövlət Universiteti, 7-8 may, 2018. 

2. Ахундов А., Селимханов Б. Определение коэффициентов в правой части 

системы эллиптических уравнений. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş  “Müasir inkişaf 

mərhələsində elm, təhsil və istehsalatın vəhdəti” adlı Respublika Elmi-praktik 

Konfransı, Lənkəran Dövlət Universiteti, 7-8 may, 2018.  

  

3) İŞ: ”Hardi-Sobolev-Puankare tipli inteqral bərabərsizliklər və onun 

tətbiqləri. Qeyri-müntəzəm cırlaşan elliptik və parabolik tipli xüsusi törəməli 

tənliklərin keyfiyyət xassələri”.  

                            

                                     

 

  İcraçı: prof. F.İ. Məmmədov. 
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Hesabat  dövründə bir sinif qeyri-müntəzəm cırlaşmalı elliptik tənliklərə 

baxılmışdır. Həmin tənliklərin həlləri üçün keyfiyyət xassələri tədqiq edilmişdir. 

Belə ki, həllərin Hölder normasının aprior qiymətləndirilməsi isbat edilmişdir.  

                               Çap olunmuş məqalələr: 

1. F. Mammadov. “On qualitative properties of some class elliptic equations 

with nonuniformly degeneration”. ICOMAA, Istanbul, 11-13 May, 2018. 

2.  F. Mammadov.  “On study of regularity properties for some class elliptic 

equations with nonuniformly degeneration”.  Professor Hamlet İsaxanlının 

70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyazi fizikanın operatorları, funksiyaları 

və sistemləri” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Konfrans. (Operators, 

Functions and Systems of Mathematical Physics International Conference), 

Xəzər Universiteti, Bakı, 21-24 may, 2018. 

3.  Farman Mamedov, Yashar Shukurov.  A Sawyer-type sufficient condition for 

the weighted Poincaré inequality. Positivity, 2018, v. 22, № 3, pp. 687–699. 

 

4) İŞ: ”Qeyri-divergent strukturlu 2-ci tərtib parabolik tənliklərin  həllərinin 

bəzi keyfiyyət xassələri”. 

                                     İcraçı: Ə.F. Quliyev. 

 Parabolik tənliklərin  sup, super həlləri olan Veyerştrass tip nüvələr üçün 

paraboloidlərdə  nüvənin polyusdakı qiyməti ilə qiymətləndirilən iki tərəfli 

ekvivalent qiymətləndirmələr alınmış və alınmış nəticələr tətbiq olunaraq, ikinci 

tərtib parabolik tənlklərin həlləri üçün artım tip teorem alınmışdır. 

                         Çap olunmuş məqalələr: 

1. Guliyev A.F. The Estimates of Functions Type of Weirstrass Kernel in Special 

Domains. ICOMAA, Istanbul, 11-13 May, 2018. 

2. Guliyev A.F. The broth Teorem for  Positive Solitions of the Heat. Professor 

Hamlet İsaxanlının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyazi fizikanın 

operatorları, funksiyaları və sistemləri” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq 

Konfrans.   (Operators, Functions and Systems of Mathematical Physics  

International Conference), Xəzər Universiteti, Bakı, 21-24 may, 2018. 

3. Guliyev A.F. (həmmüəlliflərlə birgə) “Riyaziyyat” 10-cu sinif. Test toplusu, 

2018. 

4. Guliyev A.F. (həmmüəlliflərlə birgə)  “Riyaziyyat” 7-ci sinif. Dərslik, 2018  

(çapdadır). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11117-017-0537-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11117-017-0537-2
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5. Guliyev A.F. (həmmüəlliflərlə birgə) “Riyaziyyat” 11-ci sinif. Dərslik, 2018  

(çapdadır).  

 

5) İŞ: ”Sinqulyar potensiallı elliptik və parabolik tənliklər və yarımxətti 

tənliklər sisteminin xarici oblastda qlobal həllinin yoxluğu”. 

                                

                                  İcraçı: dos. Ş.H. Bağırov. 

Xarici oblastda yarımxətti elliptik və parabolik tənliklərin müsbət qlobal 

həllərinin varlığı məsələsi tədqiq edilmişdir. Şarın xarici olan oblastda baş hissəsi 

biharmonik operator olan sinqulyar potensiallı yarımxətti elliptik tənliyin müsbət 

qlobal həllinin yoxluğu məsələsi öyrənilmiş və həllin yoxluğunu təmin edən kafi şərt 

tapılmışdır. Misal üzərində göstərilmişdir ki, tapılan şərt dəqiqdir. Eyni zamanda baş 

hissə biharmonik operator olan sinqulyar potensiallı yarımxətti elliptik tənliklər 

sisteminə baxılmışdır və bu sistemin müsbət qlobal həllinin yoxluğu üçün dəqiq 

qiymətləndirmə tapılmışdır. Sonra oturacağı şarın xarici olan silindirdə zaman 

arqumentinə qörə periodik əmsallı yarımxətti ikinci tərtib parabolik tənlik və 

tənliklər sisteminin müsbət qlobal həllərinin yoxluğu məsələsi öyrənilmiş və bu 

halda da həllin yoxluğu üçün dəqiq kafi şərt tapılmışdır.  

 

                                       Çap olunmuş məqalələr: 

1. Ш.Г. Багыров. Отсутствие решений полулинейного 

бигармонического уравнения с сингулярным потенциалом. 

Математические заметки, 103 (1) (2018), с. 27-37. 

2. Shirmayil G. Bagyrov. On Non-Existence of Positive Periodic Solution for 

Second Order Semilinear Parabolic Equation. Azerbaijan Journal of 

Mathematics, 8 (2) (2018) (çapdadır). 

3. Shirmayil Bagirov. Nonexistence of global solutions to the system of 

semilinear parabolic equations with biharmonic operator and singular 

potential. Electronic Journal of Differential Equations, 2018 (9) (2018), 

pp. 1-13. 

 

6) İŞ: ”Dəyişən üstlü Lebeq fəzalarında Hardi operatorunun məhdudluğu, 

elliptik və parabolik tənliklərin keyfiyyət xassələrinə tətbiqləri”. 

                                        İcraçı: dos. M.C. Əliyev. 

Xarici oblastda yarımxətti elliptik və parabolik tənliklərin müsbət qlobal 

həllərinin varlığı məsələsi tədqiq edilmişdir. Oturacağı şarın xarici olan silindirdə 

http://azjm.org/index.php/azjm/article/view/523
http://azjm.org/index.php/azjm/article/view/523
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zaman arqumentinə qörə periodik əmsallı yarımxətti ikinci tərtib parabolik  tənliklər 

sisteminin müsbət qlobal həllərinin yoxluğu məsələsi öyrənilmiş və  həllin yoxluğu 

üçün  kafi şərt tapılmışdır. Misal üzərində göstərilmişdir ki, tapılan kafi şərt dəqiqdir.  

                            

7) İŞ: ”Bir sinif qeyri-xətti psevdohiperbolik tip tənliklərinin həllərinin 

keyfiyyət  xassələrinin tədqiqi”. 

                                   İcraçı: E.M. Məmmədov. 

    Hesabat dövrü ərzində qeyri-xətti sərhəd şərti ilə verilmiş güclü dissipasiyalı 

dalğa tənliyi üçün həllin t-yə görə stabilizasiyası məsələsi tədqiq olunmuşdur. 

Tənlikdə və sərhəd şərtində verilmiş qeyri xətti funksiyalar üzərinə qoyulan 

müəyyən şərtlər daxilində həllin sonlu zaman müddətində dağılması tədqiq olunmuş 

və hazırda bu mövzu üzrə təqdiqatlar davam etdirilir.  

                                        Çap olunmuş məqalələr: 

Mamedov E.M. О поведении решений смешанной задачи для нелинейного 

волнового уравнения с сильной диссипацией. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın 

aktual problemləri” adlı Respublika Konfransı, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 17-

18 May, 2018, səh. 160-162. 

 

  8) İŞ: ”Parabolik tip tənlik üçün həndəsi simmetrik oblastda sərhəd 

məsələsinin həllinin araşdırılması”. 

 

                                    İcraçı: Ş.Y. Şükürova. 

Hesabat dövründə aşağıdakı məsələyə baxılmışdır:       

                     ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

(𝑥)  𝑢𝑥𝑖𝑥𝑗 
 + 𝑔(𝑥, 𝑢) = 𝑓(𝑥),    𝑥

∊ 𝛺,                                                                 (1) 

                                 𝑢/𝜕𝛺
= 0.                                                                                        (2) 

Burada     𝑎𝑖𝑗   (𝑥)    əmsallar,  𝑖, 𝑗 = 1,2, … 𝑛  müntəzəm elliptik və Kordes şərtlərini 

ödəyir,  𝑔(𝑥, 𝑢)   Karateodori funksiyasıdır və |𝑔(𝑥)| ≤ 𝑏0|𝑢|𝑞 ,      𝑏0 > 0     şərtini 

ödəyir. 

İşdə (1) – (2)  məsələsinin 𝑊𝑝
2(𝛺) fəzasında güclü həllinin varlığı göstərilir. 
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9) İŞ: ”İkinci tərtib qeyri-divergent strukturlu parabolik tənliklər üçün 

qoyulmuş qarışıq sərhəd məsələsinin Sobolev fəzalarında güclü həllolunanlığı”. 

                                   İcraçı: S.H. İsmayılova. 

         İşdə ikinci tərtib qeyri-divergent strukturlu parabolik tənliklər üçün qoyulmuş 

qarışıq sərhəd məsələsinin uyğun Sobolev fəzalarında həllinin varlığı məsələləri 

öyrənilmişdir. Burada parabolik tənliyin baş hissə əmsalları üzərinə Kordes şərti, 

kiçik əmsallar üzərinə isə uyğun Lebeq fəzalarından olması şərti qoyulur.  

İkinci tərtib, qeyri-divergent srukturlu, ümumiyyətlə desək, kəsilən əmsallı 

kvazixətti parabolik tənlik üçün qarışıq sərhəd məsələsinə baxılmışdır. Qoyulan 

şərtlər daxilində  �̌�𝑝
2,1(𝑄𝑇) fəzasında baxılan məsələnin güclü həllolunanlığı 

araşdırılmaqdadır.  

 

10) İŞ:  ”Yarimxətti parabolik tənlik üçün bir tərs məsələnin təqribi həll 

olunması”. 

                                   İcraçı: A.H. Həsənova. 

İki tərtibli yarımxətti parabolik tip tənlik üçün qeyri-xətti Neyman sərhəd 

şərtli bir  tərs məsələnin ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə təqribi həll olunması 

araşdırılmışdır. Təqribi həllin dəqiq həllə yığılması haqqında teorem isbat olunmuş 

və qoyulmuş məsələnin həllinin təqribi tapılması üçün təklif olunan ardıcıl 

yaxınlaşma üsulunun yığılma sürəti qiymətləndirilmişdi.  

Bundan əlavə, reaksiya-diffuziya tipli parabolik tənliklər sistemi üçün 

naməlum əmsalların tapılması haqqında məhdud oblastda üçüncü növ sərhəd və 

əlavə inteqral şərtlərlə  qoyulmuş tərs məsələnin ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə təqribi 

həlli tədqiq olunmuş və tərs məsələnin ümumiləşmiş həllinin varlığı isbat 

olunmuşdur.  

        

Çap olunmuş məqalələr: 

1. Adalat Ya. Akhundov, Aynur Hasanova. On the existence of a solution of the 

inverse problem for a system of parabolic equations. Proceedings of the 

Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of 

Azerbaijan, 44 (1) (2018), pp. 81-89. 

2. M.Ə. Şahverdiyev, A.H. Həsənova, L.R. Əliyeva, S.Ə. Həsənova. Riyazi 

analiz. Sıralar nəzəriyyəsinin elementləri. Dəs vəsaiti (III hissə), Bakı, 2018, 

144 s. 

http://proc.imm.az/inpress/pimm0110.pdf
http://proc.imm.az/inpress/pimm0110.pdf
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11) İŞ: ”Hardi-Sobolev-Puankare tipli inteqral bərabərsizliklər və onun 

tətbiqləri”. 

                              İcraçı: S.M. Məmmədli. 

 

Hesabat  dövründə dəyişən eksponent diferensial tənliklər üçün alınan 

Puankare-Sobolev tipli bərabərsizliklərin köməyi ilə Dirixle məsələsinin həllərinin 

varlığı və yeganəliyi məsələləri öyrənilmişdir. 

 

 

                                           II. TƏŞKİLATİ  FƏALİYYƏT. 

Şöbə müdiri,  AMEA-nın müxbir üzvü, professor  Rauf Hüseynov Elmi 

Şuranın,  Dissertasiya Şurasının və AMEA-nın «TRANSACTIONS» və 

«PROCEEDINGS» jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Professor Rauf  

Hüseynov Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrlarına ”Riyaziyyatın müasir 

problemləri” fənnindən mühazirə oxuyur. 

       Şöbənin baş elmi işçisi professor Ədalət Axundov Elmi Şuranın üzvü, 

Dissertasiya Şurasının sədr müavini, BQU-nun ”Elmi əsərlər” məcmuəsinin 

redaksiya heyətinin üzvüdür. Professor Ədalət Axundov Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunun magistrlarına “Diferensial tənliklər” və “Riyazi fizika tənlikləri” 

ixtisasları üzrə mühazirə oxuyur.  

       Şöbənin baş elmi işçisi professor Fərman Məmmədov AAK-nın Ekspert 

Şurasının üzvü, Azərbaycan və xarici jurnalların redaksiya heyətinin üzvü, 

”Mathematical Reviews of American Mathematical Society” jurnalının rəyçisidir. 

        Şöbənin aparıcı elmi işçiləri Əbdürrəhim Quliyev, dosent Şirmayıl Bağırov 

və böyük elmi işçisi Aynur Həsənova  Elmi Tematik Seminarın üzvüdür. 

        Şöbənin əməkdaşları  R.V. Hüseynov, Ə.Y. Axundov,  F.İ. Məmmədov,  Ə.F. 

Quliyev, Ş.H. Bağırov dissertasiyalara elmi rəylər vermiş, bir neçə namizədlik və 

doktorluq dissertasiyalarına rəsmi opponentlik etmişdilər.   

Şöbənin əməkdaşı Əbdürrəhim Quliyev (həmmüəlliflərlə birgə) yeni təhsil 

proqramı (kurikulum) əsasında tərtib edilmiş 11-ci sinif üçün “Riyaziyyat” 

fənnindən  dərslik layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə keçirilən tenderin qalibi 

olmuşdur. Həmçinin, Əbdürrəhim Quliyev ölkənin ümumi təhsil məktəblərinin 

“Riyaziyyat” fənni üzrə 10-cu siniflərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan, ilk dəfə 

olaraq yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında tərtib edilmiş TQDK test 

toplusunun və 7-ci sinif üçün “Riyaziyyat” fənnindən  dərsliyin  müəlliflərindən 

biridir.  
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Professor Fərman Məmmədov və Əbdürrəhim Quliyev Türkiyənin alimləri ilə 

əməkdaşlıqlarını davam etdirərək, elmi əlaqələrini genişləndirmişdilər. Həmçinin, 

professor Fərman Məmmədov italyan alimləri ilə əməkdaşlığı davam etdirir. 

Şöbənin aparıcı elmi işçisi dosent Şirmayıl Bağırov 13 iyun 2018-ci il 

tarixində Ümuminstitut seminarında  “Zaman arqumentinə görə periodik əmsallı zəif 

əlaqəli yarımxətti parabolik tənliklər sisteminin müsbət qlobal həllərinin yoxluğu” 

mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Şöbədə hər həftənin üçüncü günləri professor  Rauf  Hüseynovun rəhbərliyi 

ilə “Diferensial tənliklərin keyfiyyət xassələri” adlı elmi seminar fəaliyyət göstərir.  

                             

KONFRANSLAR 

1. Şöbənin əməkdaşları professor Fərman Məmmədov və Əbdürrəhim Quliyev 

11-13 may 2018-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən 

ICOMAA konfransında plenar məruzəçi qismində iştirak etmişdilər.  

2. Şöbənin əməkdaşları professor Fərman Məmmədov (plenar məruzəçi 

qismində) və Əbdürrəhim Quliyev 21-24 may 2018-ci il tarixində Bakı 

şəhərinin Xəzər Universitetində keçirilən professor Hamlet İsaxanlının 70 

illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyazi fizikanın operatorları, funksiyaları və 

sistemləri” adlı Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdilər. 

3. Şöbənin əməkdaşı professor Ədalət Axundov 7-8 may 2018-ci il tarixində 

Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Müasir inkişaf 

mərhələsində elm, təhsil və istehsalatın vəhdəti” adlı Respublika Elmi-praktik 

Konfransda iştirak etmişdir. 

4. Şöbənin əməkdaşı Elçin Məmmədov 17-18 may 2018-ci il tarixində Bakı 

Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın 

aktual problemləri” adlı Respublika Konfransında iştirak etmişdir. 

                               

Beləliklə, 2018-ci ilin birinci yarımilliyində şöbə əməkdaşlarının  4 məqaləsi (3 

məqalə Thomson Reuters-in siyahısında olan jurnallara daxildir),  7 tezisi, 2 dərs 

vəsaiti çap olunmuş; 2 dərs vəsaiti və 1 məqaləsi çapdadır, 7 məqaləsi çapa təqdim 

edilmişdir. 

   

 

Şöbə müdiri:                                       АМЕА-nın müxbir üzvü, 

                                                                        f.-r.e.d., prof. R.V. Hüseynov. 


