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AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun "Optimal İdarəetmə" şöbəsinin 

2020-ci il üçün yarımillik 

elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyəti haqqında 

 

H E S A B A T I 

 

Şöbənin əməkdaşları 

 

“Optimal İdarəetmə” şöbəsində 11 elmi işçi çalışır (5 nəfər tam ştat, 6 nəfər yarım 

ştat). Onlardan 8 nəfəri elmlər doktoru, o cümlədən 2 nəfəri AMEA-nın müxbir 

üzvüdür:  

1. Professor Misir Mərdanov – şöbə müdiri (AMEA-nın müxbir üzvü). 

2. Professor Kamil Aydazadə – baş elmi işçi (0,5 şt.) (AMEA-nın müxbir üzvü). 

3. Professor Telman Məlikov – baş elmi işçi.  

4. Professor Hamlet Quliyev – baş elmi işçi (0,5 şt.). 

5. Professor Yaqub Şərifov – baş elmi işçi (0,5 şt.). 

6. Professor Ramin Rzayev – baş elmi işçi (0,5 şt.). 

7. Professor Yusif Qasımov – aparıcı elmi işçi (0,5 şt.). 

8. Professor Ramiz Aslanov – baş elmi işçi. 

9. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Eldar Məmmədov – aparıcı elmi işçi. 

10. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Samin Malik – kiçik elmi işçi (0,5 şt.). 

11. Nicat Əliyev – kiçik elmi işçi.  

 

Qrant və proqram 

 

 İl ərzində şöbə müdiri professor Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə bir qrant 

layihəsi həyata keçirilir:  

Azərbaycan Respublikasi Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun 

maliyyələşdirdiyi, maliyyə həcmi 85000 manat, icra müddəti 1 il olan “Qazlift və 

dərinlik nasosu ilə neftçıxarma istismar üsullarının iş rejimlərinin 

optimallaşdırılması və tətbiqi” adlı layihə qalibi olmuşdur. (SOCAR “Neft-qaz elmi 

tədqiqat layihə” İnstitutu ilə birgə.) 

 

Hesabat ilində AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun aşağıdakı 

kitabları çap edilmişdir: 

1. 1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar (pof. Ədalət Tahirzadə 

ilə birlikdə) kitabının 4-cü cildi çapa verilmişdir; 

2. Ali riyaziyyat dərsliyi (dos. Sevda İsayeva  və prof. Ramiz Aslanovla birlikdə)- 

(536 səh.). 

 

“Optimal idəetmə” şöbəsində 2020-ci ildə təsdiq olunmuş plana əsasən 

“Müxtəlif sistemlərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələləri” mövzusu 

üzrə elmi tədqiqat işləri aparılıb: 
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1) İŞ:  “Bəzi variasiya məsələlərində (birölçülü və çoxölçülü) güclü və zəif 

ekstremum üçün yüksək tərtib zəruri şərtlər”. 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov, f.-r.e.d., 

prof. Telman Məlikov 

 

İşdə aşağıdakı klassik variasiya məsələsinə baxılır:  
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Bu məsələ üçün birinci tərtib şərtin cırlaşması halı tədqiq olunur. Nəticədə güclü 

və zəif ekstremum üçün bərabərlik tipli və zəruri şərtin, həmçinin ikinci tərtib zəruri 

şərtin alınmasını göstərmək nəzərdə tutulur. 

Yarım il ərzində aşağıdakı məqalələr çapdan çıxmışdır. 

 

1. Misir J.Mardanov, Telman K.Melikov, Samin T.Malik, Kamran Malikov  

“First-and Second-Order Necessary Conditions with Respect to Component  For 

Discrete Optimal Control Problems” Journal of Computational and Applied 

Mathematics, volume 364, Article number: UNSP 112342 Published: JAN 15 2020. 

2. М.Дж.Марданов, Т.К.Меликов «К необходимые условиям оптимальности 

в дискретных системах управленния», Известия Иркутского Государственного 

Университета серия «Математика», т.31, с.49-61, 2020. T.R. 

3. Misir J. Mardanov, Elimhan N. Mahmudov “On Duality in optimal control 

problems with second-order differential inclusions and initial-point constraints”, 

Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics , vol. 46, №1, 2020, p. 115-

128. 

4. Misir Mərdanov, Aynur Həsənova, Səbinə Salmanova, “Riyaziyyat bütün 

elmlərin açarıdır”, Respublika qəzeti, 13 mart, 2020-ci il, səh. 5. 

 

 

2) İŞ: “Qeyri-lokal yüklənmələri və şərtləri qeyri-xətti olan xətti 

diferensial tənliklərin böyükölçülü sistemlərinin tədqiqi və ədədi həlli” 

İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Kamil Ayda-zadə 

 

Adi törəməli diferensial tənliklərin böyükölçülü sistemlərinin xüsusi siniflərinin 

həllərinin mövcudluğu araşdırılacaqdır.Tənliklərin sağ tərəflərində və / və ya yalnız 

sərhəd şərtlərində az sayda naməlum funksiyalardan asılı olan yüklənmələrin qeyri-

xətti iştirak etdiyi hallar tədqiq ediləcəkdir. Bu məsələlərin ədədi həlli üçün sxemlər 

təklif ediləcəkdir. 

1)Айда-заде К.Р. К численному решению линейных дифференциальных 

уравнений с нелокальными нелинейными условиями // Ж. вычисл. матем. и 

матем. физ.,  2020, Т.60, №5, c. 828-836. (Web of Science (Science Citation Index 

Expanded), SCOPUS) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_Citation_Index_Expanded&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_Citation_Index_Expanded&action=edit&redlink=1
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2)Айда-заде К.Р., Абдуллаев В.М. Синтез управления процессом  

поддержания температуры в одной задаче теплоснабжения // Кибернетика и 

Системный Анализ.  Киев, 2020, Т.56, №3, c. 47-59. (Web of Science( Science 

Citation İndex Emerging),  SCOPUS) 

3) Айда-заде К.Р., Гашимов В.A. Управление с обратной связью процессом 

нагрева пластины с оптимизацией мест расположения источников и контроля. 

Автоматика и телемеханика, 2020, №4, с.120-139. (Web of Science(Science Citation 

İndex), SCOPUS) 

4) Айда-заде К.Р., Гашимов В.A. Синтез локально сосредоточенных 

управлений стабилизации мембраны с оптимизацией размещения точек контроля 

и гасителей колебаний // Ж. вычисл.  матем. и матем. физ.,  2020, Т.60. №5, с.  

50-66. (Web of Science (Science Citation Index Expanded),SCOPUS) 

 

3) İŞ: “Fiziki prosesləri təsvir edən bəzi operatorlar üçün oblasta nəzərən 

optimallaşdırma məsələlərinin həll üsullarının işlənməsi”.  

İcraçı: f.-r.e.d., prof. Yusif  Qasımov. 

 

Hesabat ilində müxtəlif operatorlar üçün qoyulmuş oblasta nəzərən 

optimallaşdırma məsələlərinə baxılır və onların həllərinin varlığı  tədqiq edilir. 

1) Y.S. Gasimov, N.H. Can, H. Jafari. Numerical computation of the time 

nonlinear fractional generalized equal width model arising in shallow water 

channel. Thermal Science, 2020. Çapa qəbul edilib 

 

4) İŞ: “Hiperbolik tənlik üçün sərhəd məsələsində aralıq zaman anlarında 

müşahidə olunan başlanğıc idarəetmə məsələsi”. 

İcraçı: f.-r.e.d., prof. H.F. Quliyev. 

 

İşdə iki aralıq anında müşahidə olunan idarəetmə məsələsinə baxılır. Məsələ 

optimal idarəetmə məsələsinə gətirilib, qoşma məsələ daxil edilib və optimallıq üçün 

variasional bərabərsizlik şəklində zəruri şərt alınıb.  

Dərc olunmuş elmi işlər: 

1. M.J.Mardanov, H.F.Guliyev, Z.R.Safarova The problem of starting control with 

two intermediate moments of observation in the boundary value problem for the 

hyperbolic equation, Optimal Control, Applications and Methods, Article ID: 

OCA_2641, Article DOI: 10.1002/OCA.2641   

 

 

5) İŞ: “Bəzi qeyri-lokal şərtli sərhəd məsələlərinin və onlarla təsvir olunan 

optimal idarəetmə məsələlərinin tədbiqi”. 

İcraçı: f.-r.e.d., prof. Y.Ə.Şərifov 

 

Adi diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli sərhəd məsələləri tədqiq 

olunacaqdır. Belə məsələlərin müəyyən çevirmələrin köməyi ilə ilkin məsələyə 

ekvivalent olan inteqral tənliyə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Tərpənməz nöqtə 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_Citation_Index_Expanded&action=edit&redlink=1


4 

 

prinsipinin köməyi ilə inteqral tənliyin həllinin varlığını və yeganəliyini təmin edən 

kafi şərtlərin tapılacaqdır. Qoyulan optimal idarəetmə məsələsində optimallıq üçün 

zəruri şərtlər çıxarılacaqdır. 

1) M.J.Mardanov, Y.A.Sharifov, R.A.Sardarova, H.N.Aliyev “Existence and 

Uniqueness of Solutions Differential Equations with three-point and Integral Boundary 

Conditions”, Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 10, № 1, p. 110-126, 2020. 

2) M.J.Mardanov, Y.A.Sharifov, H.N.Aliyev, R.A.Sardarova, Existence and 

uniquenessin the first-order non-linear differential equationswith multi-

pointboundary conditions adlı məqalə Eurepuan Journal of Pure and Applied 

Mathematics jurnalına təqdim olunmuşdur. 

 

“Ali məktəblərin idarə olunmasının optimallaşdırılması” mövzusu üzrə elmi 

tədqiqat işi aparılıb: 

 

İŞ: “Universitetlərin kompleksli qiymətləndirilməsi və ranqlaşdırılması çərçivəsi 

daxilində çox meyarlı seçim, təhsil göstəricilərini xarakterizə edən tarixi 

verilənlərin intellektual analizi və proqnozlaşdırılması üzrə  neural-fuzzy 

üsullarını işlənməsi”. 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  M.C. Mərdanov, t. e. d.,  prof. 

R.R.Rzayev 

 

Zaman sıralarının qeyri-səlis modellərinin adekvatlıq səviyyələrini qaldıran və 

nəticədə, onların proqnozlaşdırması keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə zəif 

strukturlaşmış tarixi verilənlərinin yeni fazzifikasiyası üsulu işlənilmişdir. 

Nəticələr üzrə dərc olunmuş elmi işlər: 

Mardanov M.C., Rzaev R.R. About one approach to modeling and forecasting the 

fuzzy time series, The 7th International Conference on Control and Optimization with 

Industrial Applications, Baku, 26-28 August, 2020. 

 

“Elm tarixi-riyaziyyatın tarixi”mövzusu üzrəelmi tədqiqat işi aparılıb: 

 

İŞ: “Riyaziyyat tarixi və riyazi təhsilin 

aktual problemləri”. 

İcraçı: baş e.i. prof.  R.M. Aslanov 

 

Dərc olunmuş işlər: 

1. Ali riyaziyyat. Dərslik. Bakı, “Təhsil”, 2020, 526 s. (həmmüəlliflər: M.C. 

Mərdanov, S.E. İsayeva) 

2. Содержательно-методические линии комплексного анализа и их 

реализация в сборнике задач по теории функций комплексного 

переменного:линия аналитических функций/ Вестник Набережночелнинского 
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государственного педагогического университета: сборник научных трудов. Вып. 

2 (27). – Набережные Челны: Издательство ФГБОУ ВО «НГПУ», 2020. – с.6 -

9(соавтор Сушков В.В.) 

3. О курсе истории математики в педагогическом вузе./Вестник 

Набережночелнинского государственного педагогического университета: 

сборник научных трудов. Вып. 2 (27). – Набережные Челны: Издательство 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 2020. –  с. 24-27 

4. Нравственные и духовные ценности в трудах Насираддина Туси /VI 

Международный форум по педагогическому образованию, 27 мая-9 июня 2020 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Казанский 

(Приволжский) федеральный университет Российская Академия Образования. 

(соавторы Марданов М.Дж., Исаев И.Н.)- 12 стр. сборник в печати. 

  

İş: “Yüksək tərtibli Hamiltoniya sistemləri üçün bəzi quruluşlu dayanıqlılıq 

radiuslarının təqribi hesablanması” 

İcraçı: kiçik elmi işçi, riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Nicat Əliyev. 

 

Hamiltoniya sistemləri riyaziyyatın bir çox tətbiq sahəsində o cümlədən 

mühəndislikdə mühüm rol oynayır. Bu sistemlərin mühüm xassələrindən biri odur ki, 

bu sistemlər hər zaman dayanıqlı (stabil) sistemlərdir.Lakin Bu sistemlər dayanıqlı 

olsalar da məsələn kompyuter simulasiyalarında yuvarlaqlaşdırma xətaları kimi xətalar 

bu sistemlərin stabilliyini poza bilər. Odur ki, Hamiltoniya sistemlərinin dayanıqlılıq 

radiusunun, başqa sözlə desək ən yaxındakı qeyri dayanıqlı Hamiltoniya sisteminə olan 

məsafəsinin hesablanması idarəetmə nəzəriyyəsinin önəmli məsələlərindəndir. Biz bu 

məqalədə yüksək tərtibli Hamiltoniya sistemləri üçün bəzi stabillik radiuslarını yüksək 

sürətlə hesablayan alqoritma təqdim etmişik. Təqdim etdiyimiz alqoritmanın super-xətti 

sürətlə məslənin həllinə yaxınlaşdığını isbat etmişik. Eyni zamanda real datalar 

üzərində alqoritmanı test edib sürətlə yaxınlaşdığını müşahidə etmişik. 

İş üzrə dərc olunan məqalələr: 

1. Aliyev N., Mehrmann V., Mengi E. “Approximation of stability radii for large-

scale dissipative Hamiltonian systems”, Advances in Computational Mathematics, 

2020, 46:6, https://doi.org/10.1007/s10444-020-09763-5.  

 

Şöbənin  aşağıdakı elmi seminarları keçirilib. 

 

1. 16.01.2020  – “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi f-r.e.d, professor 

Telman Məlikov  “Variasiya hesabının hamar olmayan məsələlərində ekstremum üçün 

zəruri şərtlər”. 

2. 06.02.2020 – Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fizika-riyaziyyat elmləri 

doktoru Misrəddin Allahverdi oğlu Sadıqov “Anormal riyazi proqramlaşdırma 

məsələsi”. 
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3. 20.02.2020 – Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fizika-riyaziyyat elmləri 

doktoru Misrəddin Allahverdi oğlu Sadıqov “Anormal riyazi proqramlaşdırma 

məsələsi” (davamı). 

4. 05.03.2020 – “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin kiçik elmi işçisi, riyaziyyat elmləri 

üzrə fəlsəfə doktru Nicat Əliyev “Yüksək tərtibli  H normasının hesablanması üçün alt 

fəza üsulu”. 

 

ELMİ - İCTİMAİ  FƏALİYYƏT    

 

Şöbə müdiri professor Misir Mərdanov İnstitutun nəzdində  fəaliyyət  göstərən  

D.01.111 dissertasiya  Şurasının və Elmi Şuranın sədridir. O, AMEA Xəbərləri 

jurnalının fizika-texnika buraxılışının redaktor müavini, «Azerbaijan Journal of 

Mathematics» və «Чебышевский сборник» jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, 

AMEA RMİ Əsərləri jurnalının baş redaktoru, “TWMS Journal of Applied 

Mathematics” (Turkic World Mathematical Society) jurnalının beynəlxalq redaksiya 

heyətinin üzvü, AMEA-nın Elmi Nəşrlər Şurasının sədridir. 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Kamil 

Aydazadə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Determenik sistemlərdə qərar 

qəbuletmənin ədədi üsullаrı" laboratoriyasının rəhbəri, Türkiyədə nəşr olunan “Ege 

University journal of the Faculty of Science” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, 

“NASA Proceedings of the İnstitute of Mathematics and mechanics” beynəlxalq 

jurnalının, Rusiyada çap olunan “Прикладная математика и фундаментальная 

информатика” jurnalının, TWNS “Pure and Applied Mathematics” beynəlxalq 

jurnalının, Proceedings of İnstitute of Applied Mathematics, AMEA-nın Xəbərləri 

(fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası) riyaziyyat buraxılışı, AMEA-nın 

Xəbərləri (Fiz.-Texn. və Riyaz. elmləri ser., “İnformatika və idarəetmə problemləri”), 

Azərbaycan Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Abituriyent” jurnallarının redaksiya heyətinin 

üzvüdür.  

Professor Telman Məlikov AAK-ın Riyaziyyat və Mexanika üzrə ekspert 

şurasının üzvü, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics 

jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru professor Hamlet Quliyev BDU Mexanika-

riyaziyyat fakültəsi, “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının müdiri, 

“Advanced Mathematical Models & Applications” jurnalının redaksiya heyətinin 

üzvüdür.  

Professor Yaqub Şərifov “Proceedings of the İnstitute of Applied Mathematics”  

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, İCRAPAM-2019 konfransın Scientific 

Committee üzvüdür. 

 Professor Ramin Rzayev AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun baş elmi 

işçisi, "Автоматизация и измерения в машино-приборостроении" elmi jurnalının 

redaksiya heyətinin üzvü, "İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və 

perspektivlər" adlı beynəlxalq elmi konfransın proqram komitəsinin üzvü, “ICSCCW -

 International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing 
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with Words and Perceptions” və “ICAFS - International Conference on Theory and 

Applications of Fuzzy Systems and Soft Computing” beynəlxalq elmi konfransların 

proqram komitələrinin üzvüdür.  

Şöbənin aparıcı elmi işçisi Yusif Qasımov 8 elmi jurnal dərc edən Jomard 

Publishing nəşriyyatının təsisçisi və direktoru,Advanced Mathematical Models & 

Applications - beynəlxalq jurnalının baş redaktoru, Journal of Modern Technology 

and Engineering– beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, Applied 

Mathematics & Information Sciences – beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin 

üzvü, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics redaksiya 

heyətinin üzvüdür. 

R.M. Aslanov Rusiya ali məktəblərinin aşağıda adları qeyd olunan jurnallarının 

redaksiya heyətinin üzvü kimi fəaliyyətinin davam etdirir:  

 

1. «Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1. Математика. Механика. 

Информатика». (г. Сыктывкар, РФ) 

2. Научно-методический журнал «CONTINUUM. Математика. Информатика. 

Образование».  Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина .(г. Елец, 

РФ) 

3. «Вестник Елецкого государственного университета» им. И.А. Бунина . –

Серия «Педагогика». (История и теория математического образования) (г. Елец, 

РФ). 

 

 2016 -cı ildən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Rusiya Federasiya Ali 

məktəbləri ilə bağlanmış memorandumların koordinatorudur (Вологодским 

государственным университетом (г. Вологда), Северно Арктическим 

федеральным университетом им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), 

Сыктывкарским государственным университетом им. П. Сорокина (г. 
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