
 

AMEA  Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  “ Funksional  analiz ”  

                                                                              

şöbəsinin  2017-cı  il yarımillik elmi fəaliyyəti haqqında 

 

H E S A B A T  

 

         “ Funksional  analiz ”  şöbəsində 20 əməkdaş çalışır.  

2017-cı ildə şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş “Operatorlar cəbri və 

ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi” və “Diferensial operatorların 

spektral analizi” mövzuları üzrə 18 iş aparılır. 

 

1.Aslanov Həmidulla İ.- baş elmi işçi 

2. Əliyev Soltan Ə.- baş elmi işçi 

3.Mirzəyev Sabir S.-0.5 şt.,baş elmi işçi 

4.Hüseynov Hidayət M.- 0.5 şt.,baş elmi işçi 

5.Qurbanov Vəli M.- 0.5 şt.,baş elmi işçi 

6.Nəbiyev İbrahim M.- 0.5 şt.,baş elmi işçi 

7.Əliyev Araz Rafiq.- 0.5 şt.,baş elmi işçi 

8. Cəbrayılova Afət N.- a.e.i 

9. İbadova İradə A.- a.e.i 

10.Lətifova Aygün R.- b.e.i. 

11. Vahabov Nazim Q.- b.e.i. 

12. Xəlilov Vüqar S.- b.e.i. 

13.Quliyev Namiq C.- b.e.i. 

14. Kərimov Kamil Ə.- e.i. 

15. Cəfərov İlqar C.- e.i. 

16. Əlmərdanova Kamilla A.- b.e.i. 

17. Osmanlı Cəlalə Ə.- b.e.i. 

18. Səfərova Aynur N.- k.e.i. 



 

 

 

 

      Mövzu: “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra    

məsələlərinin tədqiqi” 

   

a)  İş:  “Immiqrasiyalı şaxələnən stoxastik proseslər üçün limit teoremləri" İcraçı: 

f-r.e.d., prof., baş.e.i. S.Ə.Əliyev 

     Immiqrasiyalı şaxələnən stoxastik proseslərin tədqiqi üzrə işlər davam 

etdirilmiş və bu proseslər üçün limit teoremləri alınmışdır. 

    Bundan başqa elliptik, cırlaşmayan tənliklərin həllərinin qiymətləndirilməsi 

stoxastik diferensial tənliklərin tətbiqi ilə aparılmışdır.  

  2017-ci ilin mayın 8-13-də Ukraynada (Mukaçevo şəhərində ) Beynəlxalq 

konfransda iştirak etmiş ve məruzə ilə çıxış etmişdir. 

   İki məqalə və iki tezis çapdan çıxmış, bir məqalə, bir tezis çapa təqdim 

olunmuşdur. 

 1.Aliyev S., Hacıyev T., Penahov G., Abbasov E. " Well placement as a 

method for controls of oil field devolopment ",  Вестник Львовского 

Университета,  серия механика,  2017. 

         2. Aliyev S., Hacıyev T., Maherremova T. " Removable sets for nonlinear 

degenerated elliptik equation " , 2017. 

         3. Aliyev S. " Holder estimates for the solutions of degenerate quasilinear 

elliptik non-divergence equations", XXIX İnternational conf. РДМИ-2017, 

Mukachevo, Abstracts, 2017, c.15  

        4. Aliyev S." The mathematical modelling of filtration problems in the land 

swampy areas, " XXIX İnternational conf. РДМИ-2017, Mukachevo, Abstracts, 

2017, c.16  

 



b)  İş: “ Hilbert fəzalarında çoxparametrli operatorlar sistemi üçün məxsusi və 

qoşma vektorların mötərizəli ayrılması”. İcraçı: f-r.e.n., a.e.i.   A.N.Cəbrayılova 

 Müəyyən şərtlər daxilində Hilbert fəzasında çoxparametrli operatorlar 

sisteminin məxsusi və qoşma vektorlarının mötərizəli ayrılmasının mümkünlüyü 

isbat edilmişdir. 

          Bir məqalə və bir tezis çap edilmişdir. 

1. Джаббарзаде Р.М.,Джабраилова А.Н. “Краитная  полнота  

собственных и присоединенных векторов двупараметрической 

системы операторов в гильбертовых пространствах ”. Евразийский 

Союз Ученых, 2017, Москва (məqalə çapdadır.) 

2. Джаббарзаде Р.М.,Джабраилова А.Н.  “ О разложении со скобками по 

собственным и присоединенным векторам многопарометрической 

системы операторов в гильбертовом  пространстве ”, “ Riyaziyyatın 

nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 

Sumqayıt şəh., 25-26 may 2017 il. 

            

 

c) İş: “ Rezolventanın artımı və Banax fəzasında operatorlar siniflərinin 

xassələri”  İcraçı: b.e.i.   N.Q.Vahabov 

   Bu il  X. Banax fəzasında operator  rezolventasının artımına qoyulan 

ümumiləşmiş şərtər vasitəsilə təyin olunmuş konveksoid operatorların alt sinifləri 

anlayışı verilmişdir. 

   2017-ci ilin birinci yarımilliyində bu siniflər arasında olan münasibətlər eləcə də 

X-da operatorların başqa sinifləri ilə mövcud olan əlaqələri təyin 

olunmuşdur.Baxılan operatorların quruluşu üçün X-də Lueske prinsipi isbat 

edilmişdir. 

   Bundan əlavə topoloji birləşmənin köməyi ilə Banax fəzaların pl –düz cəmində 

məhdud olan xətti operatorların düz cəminin Bauer rəqəm obrazının təsviri 

verilmişdir. 



   “Banax fəzasında izoabel operatorların nəzəriyyəsi haqqında” adlı məqalə çapa 

hazırlanıb. 

  ç)   İş:  “Bir  tərtibli  avtoreqresiya prosesi ilə ifadə olunmuş təsadüfi dolaşma 

üçün limit teoremləri. ” 

İcraçı: f-r.e.n., a.e.i.   İ.A.İbadova 

1.   İ.A.İbadova .“Strong law of large numbers for a class of first passage time in 

the first order autoregression (AR (1)) scheme” ( məqalə çapa hazırlanıb, Trans. of 

NAS of Azerb. Təqdım olunub) 

2.   İ.A.İbadova. “Об усиленном законе больших чисел для семейства 

моментов первого выхода за уровень в случайном блуждании, описываемом 

нелинейной функцией от процесса авторегрессии первого порядка (AR(1))”. 

(“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi 

konfransın materialları, Sumqayıt şəh.25-26 may 2017-ci il) 

 

 d)  İş: “Təsadüfi dolaşmalar üçün xətti və qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin 

tədqiqi.”  

     İcraçı: f.r.e.n, b. e.i.   V.S.Xəlilov 

Hesabat ilində  bir tərtibli avtoreqression prosseslərin xətti sərhəd məsələləri 

araşdırılır.Bir tərtibli avto reqression proseslərlə təsvir olunan təsadüfi dolaşmalar 

üçün xətti səviyyədən birinci dəfə kənara çıxma anlar ailəsi üçün l-dən teoremləri 

öyrənilir.Belə ki  bu ailənin gücləndirilmiş böyük ədədlər qanununa tabe olması 

haqqında torem isbat edilmişdir.Bu nəticə məqalə formasında çapa verilmişdir.    

   1.İbadova İ., Khalilov V., Farhadova A. “Strong law of large numbers for aclass 

of firs passage time in the firs order autoregression(AR(1))scheme.” 

    Bundan əlavə differensial tənlklər üşün Viman-Valirion tip 

qiymətləndirilməsinin ehtimal üsullarının tətbiqi ilə alınan nəticələr çapa 

verilmişdir. 

2.N.M.Suleymanov.,D.E.Farajli., V.S.Khalilov. “Prabability method and Wiman-

Valiron type estimations for differential equations” .Transactions of NAS of 

Azerbaijan. 



           

 

 

 

                  Mövzu: “Diferensial  operatorların  spektral analizi ” 

 

e) İş: “Operator-diferensial tənliklər və onlarla bağlı bəzi spektral məsələlər” 

İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   S.S.Mirzəyev 

  Hesabat yarımilində mövzu üzərində tədqiqatlar davam etdirilir.Onun 

Mathematiceskie zametki jurnalında elmi məqaləsi çap edilmiş, Procecding of 

İMM jurnalına məqaləsi qəbul edilmişdir. Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA 

RMİ--nin birgə keçirdiyi Beynelxalq konfransda məruzəsinin tezisləri çap 

edilmişdir. 

    1. S.S.Mirzəyev.,S.F.Babaeva. "On   solvability of a class of boundary value 

problems for on operator -differential equation in Hilbert spece."  Proceedings of 

the Institute of Math. and. Mechanics NASA. vol.43, №1, 2017,  p.116-122    

   2. . S.S.Mirzəyev. " Estimates of norms  of operator Intermediate derivatives and 

their Applicatious”. Mathematical Notes, 2017, vol.102, p.125-128 

 

  ə) İş: “ Yüksək tərtibli operator tənliklərin spektrinin diskretliyinin tedqiqi ”  

İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   H.İ.Aslanov 

       Isdə əvvəlcə həmin operator diferensial tənliyin Qrin funksiyası 

qurulmuşdur.Qrin funksiyası üçün ikinci növ Fredholm tipli inteqral tənlik alınmış 

və onun həllinin varlıgı  və yeganəliyi haqqında teorem isbat edilmişdir.Növbəti 

yarımildə  Qrin funksiyasının əsas xassələrini öyrənmək nəzərdə tutulur. Nüvənin 

Hilbert-Smidt tipli operator olmasını  göstərmək və bunun nəticəsi olaraq baxılan 

operatorun diskret spektrə malik olmasını almaq  planlaşdırılır. 

     Hesabat yarımilində Proceding of  IMM ve Transactions of  NASA, issue 

mathematics  jurnallarinda məqalələr çap edilmişdir. 



   25-27 may 2017-ci il tarixində Sumqayıt  Dövlət Universiteti və AMEA RMİ-nin 

birgə keçirdiyi  Riyaziyyatın nəzəri  və tətbiqi problemləri Beynəlxalq elmi 

konfransında dörd məruzəsinin tezisləri çap edilmişdir. 

   Prof. H.İ.Aslanov Gəncə Dövlət Universitetində Dövlət Yekun Attestasiya 

Komissiyasının sədridir.   

 1. H.İ.Aslanov, N.A.Gadirli "On discreteness  of negative part of spectrum and 

estimates for the number of  eigenvalues of second order equations with operator 

coefficients on the semi- axis." Proceedings of  IMM. volume 43, №1 , 2017, 

p.132-145.    

2. H.İ.Aslanov, N.A.Gadirli "On asymptotic distribution of negative eigen 

values of second order equation with operator coefficients on a semi –axis," 

Transactions of  NASA, 2017   

3.Г.И.Асланов, Н.С.Абдуллаева. "О резольвенте операторного уравнения 

высокого порядка на конечном отрезке.". “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi 

problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt – 2017.  s.61  

4. Г.И.Асланов, Н.А.Гадирли . “Оценки для числа отрицательных 

собственных значений операторно- дифференциального уравнения второго 

порядка на полуоси +.” с. 61-62  

5. Г.И.Асланов, Ф.М. Гасанов,  С.Е. Сулейманов. “Об асимптотическом 

поведении решений операторно- дифференциальных уравнений с частными 

произвольными в гильбертовом пространстве.” “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi 

problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt – 2017.  s.63-64.  

6.  Г.И.Асланов, З.Г.Гусейнов. “О полноте одной системы функций.” 

“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın 

materialları, Sumqayıt – 2017.  s.64-65.  

а) Г.И.Асланов, Ф.М.Гасанов, Р.Гамидов. “ О единственности  обобщенного 

решения задачи Неймана для эллиптических уравнений второго порядка в 

неограниченных областях типа слоя.” “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” 

Respublika Elmi Konfransının materialları, Lənkəran (23-24 dekabr) 2016  



b) Г.И.Асланов. “ Orta məktəbin riyaziyyat kursunda vektor anlayışının tədrisinin 

əhəmiyyəti haqqında .” “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” Respublika Elmi 

konfransının materialları. Lənkəran (23-24 dekabr) 2016. 

f)   İş: “ Qeyri-lokal Dirak operatoru üçün tərs məsələnin tədqiqi.”  İcraçı: f-r.e.d., 

prof., baş.e.i.   H.M.Hüseynov 

1. Г.М.Гусейнов. “Задача рассеяния для ангармонического уравнения”. 

стр.74-75 

2. . Г.М.Гусейнов. “ Обратная задача для оператора Штурума-Лиувилля с 

условиями разрыва по спектральным данным”. 

 

 

g) İş: “ Üçüncu tərtib diferensial operatorların məxsusi funksiyaları üzrə 

ayrılışların yığılması”   İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   V.M.Qurbanov 

    Birinci yarımildə aşağıdakı məqalə və tezisləri çapdan çıxmışdır 

 

1.Курбанов В.М., Буксаева Л.З. “О риссовости корневых вектор-

функций разрывного оператора Дирака с суммируемым 

коэффициентом.” “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” 

Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt – 2017.  səh. 80. 

2.V.M. Kurbanov , E.B. Akhundova. “Absolute and uniform convergence 

of Spectral expansion of the function from the class   ,1,1 pGWp  in 

eigenfunctions of third order differential operator.” Publications de 

L`Institut Mathematique . N.S. 101 (115), 2017, p. 169-182. 

3.V.M. Kurbanov,  Kh. R.Cojayeva . “Convergence of biorthogonal 

expansion of a function from the class  GW 1
2  in eigen and associated 

functions of even order ordinary differential operator.” Prof. of the 

Institute of Math. and Mech. Nas Azerbaijan.(çapa təqdim olunub) 

ğ) İş: “Sərhəd şərtində spektral parametr  olan diffuziya operatorunun bərpası ”  

İcraçı: f-r.e.d., baş.e.i.   İ.M.Nəbiyev 



 

   Hesabat dövründə parçada diffuziya operatoru üçün bərpa məsələlərinə 

baxılmışdır. Sərhəd şərtlərindən birinə spektral parametr daxil olan oxşar olmayan 

iki diffuziya operatorunun birqiymətli bərpası haqqında teorem isbat olunmuş və 

alqoritm tərtib edilmişdir. 

   Iki beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir. Iki elmi işi çap olunmuş, 2 

məqaləsi çapa qəbul olunmuşdur (onlardan biri İSİ impakt faktorlu jurnaldır) 

 

1.И.М. Набиев. “Обратная задача для оператора Штурма-Лиувилля со 

спектральным параметром в граничном условии // .” “Modern mathematics 

and its applications” Papers of the International scientific-practical 

conference, Part II, 18–20 May 2017, Ufa , p. 103-107. 

2. Ч.Г. Ибадзаде, И.М. Набиев. “О разрешимости одной обратной задачи 

спектрального анализа Межд. конф. по теории функций.” посв. 100-летию 

чл.-корр. АН СССР А.Ф. Леонтьева. Сборник тезисов (г. Уфа, 24-27 мая 

2015 г.), c. 61-62. 

3. Ч.Г. Ибадзаде, И.М. Набиев. “Восстановление оператора Штурма- 

Лиувилля с неразделенными граничными условиями и соспектральным 

параметром в граничном условии // .Укр. мат. журн. 2017 (çapa qəbul 

olunub). 

4. Ч.Г. Ибадзаде, И.М. Набиев. “Асимптотика и взаимное расположение 

собственных значений операторов диффузии с неразделенными 

граничными условиями и со спектральным параметром в граничном 

условии // Вестник БГУ, сер. физ.-матем., 2017, № 2 (çapa qəbul olunub). 

 

 

   

 

h) İş: “Bir sinif  tərs  parabolik operator-diferensial tənliklər üçün başlanğıc şərtsiz 

məsələ” İcraçı:  f.-r.e.n., baş.e.i.   A.R.Əliyev 



Capdan çıxmış məqalələr 

 

1. Aliev A. R., Eyvazov E. H." On Wave Operators for the Multidimensional 

Electromagnetic Schrödinger Operator in the Divergent Form," Ukrainian 

Mathematical Journal,2017, vol. 68, no. 8, pp. 1153–1164. 

2. Aliev A. R., Heydarov R. J." On Approximate Solution of Impedance Boundary 

Value Problem for Helmholtz Equation," Azerbaijan Journal of Mathematics, 

2017, vol. 7, № 2, pp. 163-173. 

 

A.R.Əliyev «Journal of Contemporary Applied Mathematics»Beynəlxalq 

elmi jurnalının baş redaktoru (Azərbaycan), «Azerbaijan Journal of 

Mathematics»Beynəlxalq elmi jurnalının menecer redaktoru (Azərbaycan) 

və «Proceedings of the Institute Mathematics and Mechanics, National Academy 

of Sciences of Azerbaijan» (Azərbaycan), «Transactions of the Azerbaijan 

National Academy of Sciences, series of physical-technical and mathematics 

science, issue mathematics» (Azərbaycan), «Transactions of Azerbaijan Institutes 

of Technology» (Azərbaycan) və «Mathematics and Statistics» (ABŞ)Beynəlxalq 

elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üзvidir. 

 

x) İş: “Bir sinif  ikinci tərtib xüsusi törəməli  operator-diferensial tənliklərin həll 

olunanlığının araşdırılması.”  İcraçı: e.i.   İ.C.Cəfərov 

Hesabat dövründə  

 

          
2 2

2
1,0 0,1 0,02 2

u u u u
A u A A A u f

t x t x

   
      
   

,  ,t x Q ,                                (1)                 

 

    0, 1, 0u x u x   ,                                                                               (2) 

sərhəd məsələsinin həll olunanlığını araşdırmışam və (1) tənliyinin əmsallları ilə 

ifadə olunmuş həllolunma şərtlərini tapmışam.  

Burada,  0,1t ,   ,x R    ,    0,1Q R   ,  



   2, ;f t x L Q H ,    2
2,2, ;u t x W Q H , H isə separabel Hilbert fəzasıdır. 

Operator əmsallar üzərinə aşağıdakı şərtlər qoyulmuşdur: 

1) A - spektri 

    arg:S , 0
2

   

sektorunda yerləşən normal, tərsi olan operatordur. 

2) 1
0,10,1

 AAB , 1
1,01,0

 AAB , 2
0,00,0

 AAB  operatorları H -da məhdud 

operatorlardır.  

Aşağıdakı əsas teorem isbat olunmuşdur. 

Teorem. Tutaq ki, 1),  2) şərtləri və aşağıdakı bərabərsizlik ödənir:  

           
1 22
0 1 1,0 0 1 0,1 0 0,0c c B c c B c B         . 

Onda (1), (2) məsələsi requlyar həllolunandır.  

 

Nəticə: Bir sinif ikinci tərtib operator-diferensial tənliyin sərhəd məsələsinin 

həllolunanlığı üçün  bu tənliyin əmsalları ilə ifadə olunan şərtlər tapılmışdır. 

  

Çap olunmuş tezis 

 

1. Jafarov  I. "The Sufficient Conditions on The Regular Solvability of A 

Boundary-Value Problem for a Second-Order Partial Differential Operator 

Equations on a band". (Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə 

həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi 

konfransın materialları, Sumqayıt – 2017, səh.120-121. )  

ı) İş: “ Müxtəlif asimptotikaya malik potensiallı Şturm-Liuvill tənliyi üçün 

səpilmənin düz məsələsi  ” İcraçı: e.i.  C.Ə.Osmanlı 

   Hesabat dövründə mövzu üzərində tədqiqatlarını davam etdirir. 

. 

 



i) İş: “ İnteqral sərhəd şərtli üçüncü tərtib elliptik tip operator –differensial 

tənliklərin həlli ” İcraçı: e.i.   K.Ə.Kərimov 

    Mövzu üzərində tədqiqatını davam etdirmiş və hazırladıgı məqaləni çapa 

təqdim etmişdir 

 

j) İş: “ Üç səpilən dalğa halında birtərtibli hiperbolik tənliklər sisitemi üçün 

yarımoxda düz səpilmə məsələsinin həlli. b.e.i  K.İ. Əlimərdanova 

      Hesabat dövründə üç səpilən dalğa halında birtərtibli hiperbolik tənliklər 

sisitemi üçün yarımoxda düz səpilmə məsələsi həll olunmuşdur.Bundan əlavə   iki 

gələn dalga halında beş hiperbolik tənliklər sisitemi üçün yarımoxda tərs səpilmə 

məsələsinin birinci yaxınlaşmaya görə həll olunması araşdırılmışdır.Bir iş çapdan 

çıxıb. 

1.Н.Ш.Искендеров, К.А.Алимарданова “Прямая задача рассеяния для 

системы пяти гиперболических уравнений первого порядка на  полуоси с 

тремя заданными рассеянными волнами” , “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi 

problemləri”  Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt  ş., 25-26 may 

2017 seh 78-79 

k) İş: “İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün bir qeyri-lokal sərhəd məsəlsinin 

təyini” İcraçı: k. e.i.   A.N.Səfərova 

Hesabat dövrundə ikinci tərtib parabolik tənliklər üçün bir qeyri-lokal sərhəd 

məsəlsinə baxılmışdır. Tənlikdə əmsallar zamandan asılıdır. Əmsalla bərabər 

həmçinin həll axtarılır. 

 

Alınmış nəticələr aşağıdakı jurnalda çap olunmuşdur. 

1. Я.Т.Мегралиев, А.Н.Сафарова. Об одной нелокальной обратной 

краевой задаче для параболического уравнения второго порядка, 

Вестник Ю.Ур.Гу. Серия « Математика. Механика. Физика.» 2017, 

том9 №2, с. 13-21 

 



q) İş: “ Daxili nöqtədə kəsilmə şərti olan Şturm-Liuvill operatoru üçün tərs 

məsələnin həllində müəyyən şərtlərin araşdırılması”  İcraçı: f.-r.e.n. e.i.  

A.R.Lətifova 

     Hesabat dövründə mövzu üzərində tədqiqatlarını davam etdirmiş , SDU və 

AMEA RMİ-nin təşkil etdiyi Beynəlxalq elmi konfransda məruzə etmiş və 

tezisi çap olunmuşdur. 

1. Hüseynov H.M., Lətifova A.R “Birtərtibli qeyri-lokal diferensial operatorlar 

üçün iz düsturu”. Riyaziyyatin nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi 

konfransının materialları 2017, seh 25. 

 l)  İş: “ Hər iki sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan  Şturm-Liuvill  

məsələləri” İcraçı: e.i. N.C.Quliyev 

 

Hesabat müddətində hər iki sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan Şturm-

Liuvill sərhəd məsələləri üçün spektral analizin bəzi düz məsələləri tədqiq 

olunmuşdur. 

 

 

 

                                ÇAP  EDİLMİŞ  ELMİ  MƏQALƏLƏR 

 

           Yarımillik ərzində şöbə əməkdaşlarının 13 məqaləsi və 14 tezisi çap 

edilmişdir. 

 

                                ELMİ   SEMİNARLARDA  İŞTİRAK 

 

 Bütün əməkdaşlar İnstitutun və şöbənin elmi seminarlarında iştirak etmişlər 
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