
«Diferensial tənliklər» şöbəsinin 2020-ci ilin I yarımil üçün  

elmi və ictimai fəaliyyəti haqqında 

   

HESABATI 

 “Diferensial tənliklər” şöbəsində 15 əməkdaş çalışır. Onlardan 8 elmlər doktoru, 4 fəlsəfə  

doktoru olmaqla, 13 elmi işçidir. 2020-ci il plan üzrə şöbədə bir  mövzu  üzrə  10 elmi tədqiqat  işi  

aparılır. 

YERİNƏ  YETİRİLƏN  ELMİ  İŞLƏR 

MÖVZU:  “Xüsusi törəməli diferensial operatorlar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri”. 

 İş № 1. Qeyri xətti  hiperbolik  tənliklər  üçün  akustik qoşmalıq  şərtli daxilidə  başlanğıc 

sərhəd  məsələsinin həllərinin asimptotikası. İcraçı: f.-r.e.d., prof. Ə.B.Əliyev. 

Çap   edilmiş     işlər:  

 1) A. B. Aliev  and G. Kh. Shafieva,   Mixed Problem with Dynamical Boundary Condition  

for a One-Dimensional Wave Equation   with Strong Dissipation     

Mathematical Notes, 2020, Vol. 107, No. 3, pp. 152–155. © Pleiades Publishing, Ltd., 2020. 

Russian Text © The Author(s), 2020, published in Matematicheskie Zametki, 2020, Vol. 107, 

No. 3, pp. 466–469 .  

 

2) A. B. Aliev and S. E. Isayeva,  Attractors for Semilinear Wave Equations 

with Acoustic Transmission Conditions ,  Differential Equations, 2020, Vol. 56, No. 4, pp. 447–

461. _c Pleiades Publishing, Ltd., 2020. 

Russian Text_c The Author(s), 2020, published in Differentsial’nye Uravneniya, 2020, Vol. 56, 

No. 4, pp. 459–474 . 

3) Akbar B. Aliev, · Samira O. Rustamova , Mixed problem for one-dimensional wave 

equation with dynamic boundary condition,  Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. 

Math. Sci. Mathematics, 40 (1), 1-13 (2020). 

 

Çapa   hazırlanmış  işlər 

1) Алиев  А.Б.,  Фархадова Е.М., The global existence and asymptotic 
behavior of the  solution, the mathematical model of the oscillations of 
the  suspension bridge, in the case when the tensioning cable  has one 
common point with the roadbed. 

2) A. B. Aliev  and G. Kh. Shafieva A mixed problem with a dynamic   
transmission condition for a one-dimensional hyperbolic equation with 
strong dissipation 

 

Tezis   və  konfrans  materialları: 

Алиев  А.Б.,  Фархадова Е.М.,   Исследования математической модели колебаний  

подвесного  моста  имеющий общую точку контакта с кабелем. ВВМШ Понтрягинские 

чтения ( Beynəlxalq konfransın Materialları, Voronej  -  Rusiya) 
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İş 2: Simmetrik operatorun cəzadan çıxmaqla öz özünə qoşma genişlənmələri haqqında. 

İcraçılar: prof. M.Bayramoğlu, r.e.d., prof. N.M.Aslanova.  

Çap   edilmiş     işlər:  

1)  “On selfadjoint extensions of symmetric operatr with exit from space” adlə 

məqalə https://arxiv.org/abs/2004.07602  

Çapa   hazırlanmış  işlər:    

Bir məqalə də çap üçün hazırlanır 

 

 

İş 3: Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin üçün Viman-Valiron tipli qiymətləndirmələr. 

İcraçı: f.-r.e.d., prof. N.M.Süleymanov. 

 Hilbert fəzasında belə bir diferensial tənliklər üçün Viman-Valiron tipli qiymətlənmələr 

dogrudur: 

0)()()(  tUtAtU  

Burada A(t)-  öz-özünə qoşma müsbət və diskret spektrli elliptik operatordur. )(N  

üzərinə müəyyən şərtlər qoymaqla müəyyən sinif 0,0)(  yy  artan funksiyalar üçün 

aşağıdakı qiymətlənmə isbat edilib. 

.0,0,))((log)()(   tttttU  
 

Belə ki, bu münasibət sonlu loqarifmik ölçüyə malik çoxluqda pozula bilər. 

Mövzu üzrə üç tezis çap olunmuşdur.  

Çap edilmiş işlər:-------------------  

 

İş 4: Qeyri-xətti BMO əmsalı elliptik tənliklərin həllərinin requlyarlığı. İcraçı: f.-r.e.d., 

prof. T.S.Hacıyev.  

Çap edilmiş işlər: 

1. “The Dirichlet problem for the uniformly elliptic equation in generalized weighted Money 

spacer.” Studia Scientiarum Mathematicanium Hungaria, 57 (1), 2020, p. 68-90. (IF.0.309). 

 

https://arxiv.org/abs/2004.07602
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2. ICMSEM- 2020. Preceeding The Fourteenth International conference on Management Science 

and Engineering Management. – The Behaviour of Solutions to Degenerate Double Nonlinear 

Parabolic Equations. p. 1-15. Springer 

 

3. ICMSEM- 2020. Preceeding The Fourteenth International conference on Management Science 

and Engineering Management. – A mathematical model of soil fertilityty. p.21-39 Springer 

This works later published in the book series 

1. “Advances in Intelligent Systems and Computing”. Publisher intends – Springer. p. 1-9 

Çapa qəbul olunanlar: 

1. Solvability foundary value problem for degenerated equations – Ukr. Mat. Journal, 2020 № 4, 

 

2. PDMU- 2020, Ukrayna, 5- tezis.  

Çapa göndərilənlər: 

1. “Forcing the system by a drift”. Mathem. Studii Ukrayna. 

İş 5: Qeyri-xətti Dirak məsələlərinin həllərinin lokal və qlobal bifurkasiyası, definit və 

indefinit çəkili ikinci və dördüncü tərtib adi diferensial operatorlar və ikinci tərtib elliptik tip 

xüsusi törəməli diferensial operatorlar üçün xətti və qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin həllərinin 

struktur xassələri. İcraçılar: prof. Z.S.Əliyev, k.e.i. H.Rzayeva. 

Hesabat dövründə aşağıdakı məsələlər tədqiq olunmuşdur:  

 1. indefinit çəkili  ikinci və dördüncü tərtib  adi diferensial tənliklər və elliptik tip xüsusi 

törəməli diferensial tənliklər üçün qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin həllərinin sıfırdan 

lokal və qlobal bifurkasiysı;  

 2. sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan xətti Dirak məsələsinin məxsusi vektor 

funksiyalarının osillyasiya xassələri və qeyri-xətti Dirak məsələsinin  həllərinin sıfırdan qlobal 

bifurkasiyası;  

 3. xəttiləşməyən qeyri-xətti Dirak məsələlərinin həllərinin sonsuzluqdan qlobal 

bifurkasiyası tədqiq edilmişdir;  

 4. sərhəd şərtlərindən ikisinə və üçünə spektral daxil olan dördüncü tərtib adi diferensial 

tənliklər üçün məxsusi qiymət   məsələlərinin (məsələ 0, 1 və 2  ölçülü Pontryaqin fəzalarında 

öz-özünə qoşma operator üçün məxsusi qiymət məsələlərinə gətirildiyi hallarda) spektral 

xassələrinin tədqiqi, o cümlədən məxsusi funksiyalarının osillyasiya xassələrinin öyrənilməsi,  

məxsusi və qoşulmuş funksiyaları sistemindən uyğun olaraq ikisi və üçü atıldıqdan sonra yerdə 

qalan sistemin ,1,  pL
p

 fəzasında bazis əmələ gətirməsi üçün kafi şərtlərin 

müəyyənləşdirilməsi; 

 5. sərhəd şərtlərindən ikisinə spektral daxil olan dördüncü tərtib adi diferensial tənliklər 

üçün məxsusi qiymət  məsələsinin məxsusi funksiyalr sistemi üzrə spektral ayrılışların 

müntəzəm yiğılması. 

  

 Alınmış nəticələr öz əksini aşağıdakı çap olunmuş  məqalələrdə tapmışdır : 
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 1. З. С. Алиев, Н.Б. Керимов, В.А. Мехрабов, О сходимости разложений по 

собственным функциям одной краевой задачи со спектральным параметром в граничных 

условиях, I,  Дифференциальные  уравнения,  2020,   Т. 56,  № 2,  С.147-161.  

  2. З.С. Алиев, Н.Б. Керимов, В.А. Мехрабов, О сходимости разложений по 

собственным функциям одной краевой задачи со спектральным параметром в граничных 

условиях, II,  Дифференциальные уравнения,  2020,  Т. 56, № 3,  С. 291-302. 

 3.  Z.S. Aliyev, P.R. Manafova, Oscillation properties for the Dirac equation with spectral 

parameter in the boundary condition,  Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences 

Society 43(2) (2020), 1449–1463. 

 4. Z.S. Aliyev, F. M. Namazov, Spectral properties of the equation of a vibrating rod at 

both ends of which the masses are concentrated, Banach Journal of  Mathematical 

Analysis 14(2),  (2020), 585–606. 

 5.  Z.S. Aliyev, G.M. Mamedova, Some properties of  eigenfunctions for the equation 

of vibrating beam with a spectral parameter in the boundary conditions,  Journal of  

Differential Equations,  269( 2)  (2020), 1383-1400. 

 6. Z.S. Aliyev, Sh.M. Hasanova, Global bifurcation of positive solutions from zero in 

nonlinearizable elliptic problems with indefinite weight, Journal of Mathematical. Analysis 

and  Applications  491(1) ( 2020). 

 7. Z.S. Aliyev, L.V. Nasirova (Ashurova), Bifurcation of positive and negative solutions 

of nonlinearizable Sturm-Liouville problems with indefinite weight, Miskolc Mathematical 

Notes  21(1) (2020),  19-29. 

 8. З.С. Алиев, Ф.М. Намазов, Базисные свойства корневых функций одной 

вибрационной краевой задачи с граничными условиями, зависящими от спектрального 

параметра, Дифференциальные уравнения, 56(8)  (2020), 995-1000. 

 

Çapa qəbul olunmuş məqalələr 

 

 1. Z.S. Aliyev, N.A. Neymatov, H.Sh. Rzayeva, Unilateral global bifurcation from 

infinity in nonlinearizable one dimensional Dirac problems, International Journal of 

Bifurcation and Chaos,  (2020). 

2. Z.S. Aliyev and X.A. Asadov,  Global bifurcation from zero in some fourth order 

nonlinear eigenvalue problems, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society  

(2020). 

 

İş 6. İkinci tərtib elliptik diferensial-operator tənlik üçün bir sərhəd məsələsinin məxsusi 

qiymətlərinin klassik olmayan asimptotiksı haqqında. İcraçı: r.e.d., prof. B.Ə.Əliyev. 

Çap  olunmuş işlər: 

1.  Б.А.Алиев, В.З.Керимов. Асимптотическое поведение собственных значений одной 

краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1rf3ppvqAhVG9IUKHf1RCo4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fjournal%2F40840&usg=AOvVaw0qbdzd5v-e6Wfr4UHpyAx0
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1rf3ppvqAhVG9IUKHf1RCo4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fjournal%2F40840&usg=AOvVaw0qbdzd5v-e6Wfr4UHpyAx0
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396/269/2
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022247X20304145#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X/491/1
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порядка со спектральным параметром в уравнении и в граничном условии. 

Дифференциальные уравнения, 2020, том 56, №2, с.195-203.  

2. Б.А.Алиев, В.З.Керимов. О разрешимости одной краевой задачи для эллиптических 

дифференциально-операторных уравнений второго порядка с комплексным параметром в 

уравнении и в граничном условии. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 

97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri” mövzusunda 

Respublika virtual Elmi konfransı, 20-21 May, 2020. 

  

İş 7: Ştark operatoru üçün spektral analizin düz və tərs məsələləri. İcraçı: f.-r.e.d., prof. 

A.X.Xanməmmədov.  

Bütün oxda Ştark operatorunun doğurduğu 

  Cxyyxqxyy   ,, ,                                            (1) 

tənliyə baxılmışdır, burada  xq  potensialı həqiqi qiymətli funksiya olub 

                  2,1,0,,,
0

1  


jdxxqxCxq j .                                     (2) 

şərtlərini ödəyir. (1) tənliyi üçün mənfi sonsuzluqda şərt ödəyən çevirmə operatoru qurulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, (1) tənliyi üçün səpilmənin tərs məsələsi öyrənildikdə yalnız sağ 

tərəfdəki Marçenko tipli əsas inteqral tənlik tapılmışdır. Sol tərəfdəki uyğun inteqral tənlik isə 

tapılmamışdır. Məxsusi funksiyalar üzrə ayrılış düsturunu münasib şəkildə yazmaqla və çevirmə 

operatorundan istifadə etməklə bu problem aradan qaldırılmış, sol tərəfdə də əsas inteqral tənlik 

alınmışdır. Sol tərəfdəki əsas inteqral tənliyin birqiymətli həll olunması isbat olunmuş və 

bununla da bütün oxda Ştark operatoru üçün səpilmənin tərs məsələsinin çevirmə operatoru 

metodu ilə tam həll olunması əsaslandırılmışdır.  

 Alınan nəticələri özlərində əks etdirən 2 məqalə çap edilmişdir: 

1. Inverse spectral problem for the Schrodinger equation with an additional linear potential // 

Theoretical and Mathematical Physics, 202(1): 58–71 (2020).  

 

2. Об операторе преобразования для уравнения Шредингера с дополнительным линейным 

потенциалом //  Функциональный анализ и его приложения, 2020, т.54,№1, с.93–96. 
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İş 8: Çəkili Morri fəzalarında elliptik-parabolik operatorlar üçün qradiyent 

qiymətləndirmələr. İcraçı: dos. Ş.Ə.Muradova.  

İşdə çəkili qlobal ümumiləşmiş Morri 
,p

wM  fəzasında hamar olmayan məhdud oblastda 

ölçüləbilən əmsallı divergent elliptik tənliklərin zəif həllərinin qradiyenti üçün qiymətləndirmə 

alınmışdır. Əmsallar, bu halda, bir dəyişənə görə ölçüləbiləndirlər, qalan dəyişənlərə görə isə 

BMO mənada yarım-normaldırlar. Əsas nəticədən ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında zəif həll 

üçün qlobal bir gradient qiymətləndirmə əldə alınır.  

1. Sh.A. Muradova. “Some conditions for boundedness parabolic maximal operator in 

anisotropic generalized Morrey spaces”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 

97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri” mövzusunda 

Respublika virtual Elmi konfransı, 20-21 May, 2020. 

2. Sh.A. Muradova. “Some gradient estimates for elliptic-parabolic operators on weigted 

Morrey spaces”. ICONAT 2020, International Conference on Natural Sciences and 

Technologies, 20-22 August 2020, Baku, Azerbaijan. 

 

İş 9: Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün qoyulmuş 

çoxölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi. İcraçı: r.ü.f.d., dos.A.Q.Əliyeva. 

Çap   edilmiş     işlər:    

1.  S.Aliyev, A.Aliyeva. The investigation of one-dimensional mixed problem for one class of 

nonlinear fourt order  equations. The European Journal of Technical and Natural Sciences, 

Vienna, 2, 2020, p.16 -18. 

 

İş 10: Laplas tənliyi üçün Dirixle məsələsinin  grand-Lebeq fəzasında  həllolunanlığı 

haqqında. İcraçı: r.ü.f.d. N.R.Əhmədzadə. 

Hesabat dövrü ərzində vahid dairə daxilində harmonik funksiyaların  
),p

w
h

 
çəkili grand 

fəzası təyin olunmuş və bu fəzada Laplas tənliyi üçün Dirixle məsələsinin həllolunanlığı 

məsələsinə baxılmışdır. Çəkili grand-Lebeq fəzasında maksimal operatorun məhdudluğundan 

istifadə edərək Laplas tənliyi üçün Dirixle məsələsinin həllolunanlığı isbat olunmuşdur. 
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Məqalə: 

 Çapa olunmuş  iş: 

1. T. B. Gasymov, A.M. Akhtyamov,  N.R. Ahmedzade, On the basicity in weighted Lebesgue 

spaces of eigenfunctions of a second-order differential operator with a discontinuity point. 

Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of 

Azerbaijan Volume 46, Number 1, 2020, Pages 32–44 (WOS) 

 Çapa qəbul olunmuş  işlər: 

N.R. Ahmedzade, Z.A. Kasumov, On the solvability Dirichlet problem for the Laplace equation 

with the boundary value in grand-Lebesgue space.   “Elmi əsərlər”  (Naxçıvan Dövlət 

Universiteti)  

Tezislər:.  

1. N.R. Ahmedzade, Z.A. Kasumov, On the Solvability Dirichlet Problem for the Laplace 

Equation with the Boundary Value in Grand-Lebesgue Space. 3rd International Conference on 

Mathematical Advances and Applications (ICOMAA-2020), 24-27 iyun, 2020, İstanbul, 

Türkiyə. 

 

 

DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR ŞÖBƏSİNİN  ƏMƏKDAŞLARININ 

 İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ 

 Şöbə müdir prof. Əkbər Əliyev  AAK –ın  nəzdində   Ekspert  komisiyasının  

üzvüdür.    

 Şöbənin əməkdaşları İnstitutun nəzdnində fəaliyyət göstərən aşağıdakı jurnalların və 

digər xarici jurnalların Redaksiya Heyətlərinin üzvləridirlər: 

- Proceedings of IMM - prof. Əkbər Əliyev, prof. Məmməd Bayramoğlu, prof. Tahir 

Hacıyev, prof. Ziyatxan Əliyev; 

- Transactions of IMM - prof. Əkbər Əliyev, prof. Məmməd Bayramoğlu, prof. Tahir 

Hacıyev; 

- Azərbaycan Riyaziyyat Jurnalı - prof. Əkbər Əliyev, prof. Ziyatxan Əliyev; 

- Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics - prof. Əkbər Əliyev, prof. 

Məmməd Bayramoğlu, prof. Ziyatxan Əliyev, prof. Aqil  Xanməmmədov, dos. Nigar 

Aslanova. 

- Balkan Journal of Mathematics - dos. Nigar Aslanova. 

Professor Əkbər Əliyev   bir neçə  Beynəlxalq  jurnalın   rəyçisidir. 
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Ümuminstitut seminarında  iştirak 

 Bütün  əməkdaşlar  İnstitutun  ümumi  işlərində,  o  cümlədən  Ümuminstitut  

seminarında  fəal  iştirak  etmişlər.  

Şöbədə prof. Ə.B.Əliyevin rəhbərliyi altında “Differensial  tənliklər  nəzəriyyəsinin  

müasir  problemləri”  adlı  elmi  seminar  fəaliyyət  göstərir. Seminarlar həftənin üçüncü 

günləri saat 12.00 keçirilir. Şöbənin bütün əməkdaşları, o cümlədən, doktorant və dissertantları  

həmin  seminarın  işində  iştirak etmişdir. 

Ə.B. Əliyev  AAK-ın  Ekspert  Şurasının  üzvüdür. O  həmçinin  “Respublika   elmi  

tədqiqatların  əlaqələndirmə   şurasın”ım   nəzdindəki    “Riyaziyyat problemləri üzrə elmi 

şuranın  üzvüdür”. 

 Şöbənin əməkdaşlarından prof. Əkbər Əliyev, prof. Məmməd Bayramoğlu, prof. 

Ziyatxan Əliyev, prof. Aqil Xanməmmədov, prof. Tahir Hacıyev, prof. Bəhram Əliyev, prof. 

Nigar Aslanova, dos. Şəmsiyyə Muradova Respublikanın Universitetlərində (Azərbaycan 

Texniki Universiteti, BDU, ADPU, AzMİU)   bakalavr  və  maqistrlər  üçün  dərslər  aparırlar.   

 Ölkənin  bir  sıra  elmi  mərkəzləri  və  tədris  ocaqları  ilə  elmi  əlaqə var. 

Beynəlxalq  səviyyədə aşağıdakı elmi  tədris  ocaqları  ilə  əlaqə  var. 

- Moskva  Dövlət  Universiteti ( prof.  A.V.Fursikov, prof.  L.Kriçkov) , 

- Dağıstan Dövlət  Universitetiı 

- Tbilisi  Dövlət  Universitetiı 

- Türkiyənin bir  sıra  Universitetləri (V.Kələntərov, A.X.Xanməmmədov, O. 

Muxtarov, R. Əmirov  və s. 

Fransa.  Prof. Mokhtar  Kirane (Mathematician, Professor at University of La Rochelle, 

Fransa 

   

ÜMUMİ – 33   iş 

Məqalə -   21     çap edilib və   8    çapa hazırlanıb, təqdim edilib 

Tezis   4  . 

 

              Şöbə müdiri                                                     prof. Əkbər Əliyev 


