
 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

“Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsinin  2020-cı ilin I yarımili üzrə 

elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında 

H E S A B A T I 

Hesabat dövrü ərzində “Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsində 

“İdarə olunan traektoriyaların üç ölçülü vəziyyətlər fəzasına ekran inikası üçün 

proqram kompleksinin yaradılmasının metodoloji əsaslarının işlənməsi” mövzusu 

üzrə elmi tədqiqat həyata keçirilmiş və 3 iş yerinə yetirilmişdir. 

Şöbənin 12 əməkdaşı var. Onlardan “2” nəfər fəlsəfə doktoru, “7” nəfər 

mühəndis-proqramlaşdırıcı , “3” nəfər isə laborantdır. Şöbədə bir doktorant və bir 

maqistrant vardır. 

Pandemiya dövrünə qədər keçən müddətdə şöbədə həftənin 3-cü günləri 

(12:00) daxili elmi seminar keçirilmişdir (üç seminar). Bu seminarlarda şöbədə 

həyata keçirilən tədqiqatla əlaqədar mövzular üzrə tətbiqi riyaziyyatın bir sıra 

aktual məsələlərinin Matlab sistemində həll metodları üzrə müzakirələr 

keçirilmişdir. Qeyd olunan müddət ərzində həftənin  2-ci və 4-cü günləri (11:00) 

İnstitutun “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsi və “Siqnalların emalının riyazi 

problemləri” laboratoriyası ilə birlikdə seminarlar keçirilmişdir. 

Şöbədə aparılan elmi tədqiqat işlərində prioritet sahə kimi faza trayektoriyalari 

metodu əsasinda Respublikamızın neft-kimya sənayesində özünə yer tutan 

izobutanın dehidrogenləşdirilməsi prosesini qeyd etmək lazımdır. Hal-hazırda bu 

texnoloji prosesin riyazi modelləşdirməsi əsasında vizual idarə olunmasi problemi 

işlənilir.   

İlin başlanğıcından bu günə kimi həllini tapmış məsələlər içərisində 

aşağıdakıları göstərmək olar:  



- texnoloji prosesin dörd tənlikdən ibarət diferensial tənlik modeli  işlənmişdir; 

- bu modelin sənaye obyekti texniki şərtləri əsasında paramerik idenifiksiyası 

həyata keçirilmişdir. 

- həmin sistemin qeyri-xətti dinamika metodologiyaları əsasında və hesablama 

eksperimenti üsullarının tətbiqi ilə faza fəzasında stasionar vəziyyətlərinin topoloji 

tədqiqi həyata keçirilmişdir.  

Hesabat dövründə şöbə əməkdaşları tərəfindən 2 məqalə çap olunmuş, 2 

məqalə isə redaksiyalara göndərilmişdir.  

1. Nagiev A.G., Sadykhov V.V. , Gashimova U.M. Identification of Properties 

of Composite Polymer Materials in the Space of Their Rotational–Viscous 

Characteristics. // Technical Physics. 65, 232–237 (2020), Published: 26 April 

2020 . https://doi.org/10.1134/S1063784220020176. 

2. N.Cafarov. Unique wear solvability of the first boundary value problem for 

Hilberq-Serrin parabolic equation in non-cylindrical domains.  AMEA-nın 

Xəbərləri Riyaziyyat buraxılışı.  

Redaksiyalara göndərilmiş məqalələr: 

1. Г.А. Нагиев. Критические проявления в модели управления тепловой 

динамикой промышленных реакционно-регенерационных систем, 

вызывающихся положительными внутренними обратными связями и 

множественностью стационарных состояний./ Известия высших учебных 

заведений. Прикладная нелинейная динамика 

2. Г.А. Нагиев, Н.А. Гулиева. Косвенное оценивание переменных 

состояния  промышленных реакционно-регенерационных систем, 

характеризуемых  множественностью положений равновесия. 

«Информационно-управляющие системы» . 

https://doi.org/10.1134/S1063784220020176


H. Nağıyev ADNSU-da və AMEA RMİ-də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur 

və rəhbəri olduğu 1-ci kurs magistr (Dürrə Şəfizadə) ilə mütəmadi əlaqə saxlanılıb 

və “Bioinformatika fənni üzrə ZOOM vasitəsi ilə onlayn dərslər keçirilib. 

18.02.2019  -  16.03.2019-cu il tarixində həftənin bütün günləri bakalavr 

təhsil proqramı üzrə ADNSU – nin İTİF –in 30 tələbəsi elm-istehsalat təcrübəsi 

keçmiş və onların fəaliyyətinə  əməkdaşlarımız tərəfindən elmi-praktiki rəhbərlik 

edilmişdir.  

Şöbə müdiri:                                    t.ü.f.d.  Həsən Nağıyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


