
«Diferensial tənliklər» şöbəsinin 2017-ci il üçün yarımillik elmi və təşkilatı fəaliyyəti  haqqında   

HESABATI 

  “Diferensial tənliklər” şöbəsində 12 əməkdaş çalışır. Onlardan 8 elmlər doktoru, 3  fəlsəfə  
doktoru olmaqla, 11 elmi işçidir. 2017-cı 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. Struktur dissipasiyalı psevdo hiperbolik tənliklər sistemin üçün Koşi məsələsinin qlobal 
həllərinin varlığı və yoxluğu. İcraçı: f.-r.e.d., prof. Ə.B.Əliyev. 

 Mövzuya  aid  1 məqalə çap edilmiş və  3 məqalə çapa qəbul edilmişdir 

1. А.Б. Алиев, А.Ф. Пашаев.  Существование глобальных решений задачи Коши для 
системы полулинейных псевдогиперболических уравнений со структурной диссипацией , 
Математические заметки Том 101 выпуск 6 июнь 2017 . 

2.  Akbar B.Aliev, Elkhan H.Mammmadhasanov. Well-posedness of initial boundary value 
problems on longitudinal impact on a composite linear viscoelastic bar.Mathematical Methods in the 
Applied Sciences .DOI: 10.1002/mma.4392. 

3. Akbar B. Aliev,  Gunay I. Yusifova. Nonexistence of Global Solutions of the Cauchy Problem 
for the Systems of three semilinear hyperbolic equations with Positive Initial Energy.,Transactions 
of NAS of Azerbaijan Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. XXXVII, No 1, 
1-7, 2017 .  

4. Akbar B.Aliev, Gunay R. Gadirova. The well  posedness  of  thermoelasticity  with  singular  
coefficients ,  Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of 
Sciences of Azerbaijan Volume XXXX,  2017. 

1 tezis çap edilmişdir 

Aliyev A.B., Pashayev A.F. The existence and nonexistence of global solutions of the Cauchy 
problem for a fractional damping semi-linear pseudo-hyperbolic equations,  RİYAZİYYATIN 
NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN 
MATERİALLARI,  Sumqayıt Dövlət Universiteti,   25-26 may 2017-ci il, səh. 29. 

  

 İş № 2. Dördüncü tərtib adi difetrensial ifadə və spektral parametrdən asılı sərhəd şərtləri ilə verilən 
operatorun bəzi spektral xassələri. İcraçılar: f.-r.e.d., prof. M.Bayramoğlu,  r.e.d., dos. 
N.M.Aslanov.  
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1. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. On one class eigenvalue problem with eigenvalue parameter at 
one end point. FILOMAT  journal (Çapa qəbul edilmişdir). 

2. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. Eigenvalue problem associated with fourth order differential 
operator equation. Operator theory and Matrices. 12 p. (Çapa göndərilmişdir). 

3. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. Asymptotics of eigenvalues  and trace formula of operator 
associated with fourth order differential operator equation. Journal of computational and applied 
mathematics. (Çapa göndərilmişdir). 

 

İş № 3. Diferensial tənliklərin Viman-Valiron tipli qiymətləndirilmələri üçün bir ehtimal metodu. 
İcraçı: f.-r.e.d., prof. N.M.Süleymanov. 

1. Н.Сулейманов, Д.Фараджли. Diferensial tənliklərin Viman-Valiron tipli qiymətləndirilmələri 
üçün bir ehtimal metodu .  Диф.уравнения, сс. 1-10, 2017. 

2.  N.M.Suleymanov, D.Farajli, Vugar S. Khalilov. Probability method and Wiman-Valiron type 
estimates for differential equations. Transactions of NAS of Azerbaijan, pp. 15, 2017 (submitted). 

 

İş № 4. Yüksək tərtibli elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həllərinin Morri fəzalarında 
requlyarlığı. İcraçı: f.-r.e.d., prof. T.S.Hacıyev.  

Mövzuya  aid  1  məqalə çap edilmiş və  2 tezis çapa hazırlanmışdır. 

1. T.S.Gadjiyev. The solvability degenerate elliptic equations. Vestnik Lvov University, 2017, v.81, 
pp.882-901. 

2. T.S.Gadjiyev. The well possedness oil placement. Vestnik Lvov University, 2017, v.82, pp. 6  

3. T.S.Gadjiyev. Apriori estimate solutions parabolic equations in Morrey spaces (tezis).  

4.  T.S.Gadjiyev. Removability of compact of solutions parabolic equations (tezis).   

5. T.S. Hajiyev. Yagnaliyeva A. Regularity of solution degenerates parabolic non-linear equations. 
The Theoretical and Applied Problems of Mathematics”, International Conference dedicated 55 
anniversary of Sumqayit State University, 25-26 May, 2017, p.116.  

 

İş № 5.  Kvadratik spektral parametrli 2-ci tərtib elliptik diferensial operator tənlik üçün bir sərhəd 
məsələsinin həll olunması. İcraçı:  r.e.d., dos. B.Ə.Əliyev. 
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1. 2017-ci ilin fevralında “Разрешимость краевых задач для эллиптического дифференциально-
операторного уравнения четвертого порядка с комплексным параметром” adlı məqalə 
hazırlayıb. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Əsərlər” jurnalına təqdim etmişəm. 
 
2. 2017-ci ilin yanvarında “Об одной краевой задаче для эллиптического дифференциально-
операторных уравнений второго порядка с квадратичным спектральным параметром” adlı 
məqaləmə (N.K.Kurbanova və Ya. Yakubovla birlikdə) “Укр. мат. журнал”-dan müsbət rəy 
almışam. İradları nəzərə alıb yenidən redaksiyaya göndərmişəm. 
 
3. 2017-ci ilin mart ayında  “Вопросы разрешимости одной краевой задачи для эллиптических 
дифференциально-операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром в 
уравнений и в краевых условиях” adlı məqaləmə (N.K.Kurbanova və Ya. Yakubovla birlikdə) 
“Дифференциальное уравнения” jurnalından müsbət rəy almışam. İradları düzəldib yenidən 
redaksiyaya göndərmişəm. 

4. “Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для 
операторного уравнения Штурма-Лиувилля с квадратичным спектральным спектральным 
параметром в краевых условиях”adlı məqaləni “Дифференциальные уравнения” jurnalına 
göndərdim. 

5. “Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для 
операторного уравнения Штурма-Лиувилля с квадратичным спектральным спектральным 
параметром в краевых условиях” Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr 
olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq elmi konfransının materialları” 
Sumqayıt-2017, səh. 55-56. 

 

İş № 6.  Xətti və qeyri-xətti diferensial operatorların struktur xassələri. İcraçı: r.e.d., prof. 
Z.S.Əliyev. 

 Hesabat dövründə indefinit çəkili  dördüncü tərtib qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin 

həllərinin lokal və qlobal bifurkasiysı tədqiq olunmuş;  həm şərtlərindən birinə spektral parametr 

daxil olan  potensiallı Şturm-Liuvill  məsələsinin, həm də sərhəd şərtlərinin hər ikisinə spektral 

daxil olan sıfır potensiallı Şturm-Liuvill  məsələsinin (məsələ 2  ölçülü Pontryaqin fəzasında öz-

özünə qoşma operator üçün məxsusi qimət məsələsinə gətirildiyi halda) məxsusi ədədlərinin həqiqi 

oxda (kompleks müstəvidə) yerləşməsinin ümumi xarakteristi-kası verilmiş, məxsusi ədədlərinin 

təkrarlanma tərtibləri müəyyənləşdirilmiş,  məxsusi və qoşulmuş funksiyaları sisteminin alt 

sistemlərinin pL  fəzasında bazis əmələ gətirməsi üçün kafi şərtlər tapılmış; yarı-xətti və yarı-

xəttiləşən Şturm-Liuvill məsələsinin həllərinin strukturu öyrənilmişdir.  

 Alınmış nəticələr öz əksini aşağıdakı çap olunmuş  məqalələrdə tapmışdır : 
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1.  Z.S. Aliyev, Comment on "Unilateral global bifurcation from intervals for fourth-order problems 

and its applications", Discrete Dynamics in Nature and Society, v.  2017, Article ID 1024950, 3 pp. 

2. Z. S. Aliyev, A. A. Dunyamaliyeva and Ya. T. Mehraliyev,  Basis proper-ties in pL  of root 

functions of Sturm–Liouville problem with spectral para-meter-dependent boundary conditions, 

Mediterranean Journal of Mathematics,  14:131  (2017),  23 p. 

3. З. С. Алиев, А. Г. Гейдаров, Спектральные свойства оператора Штурма–Лиувилля с  -

потенциалом и со спектральным параметром в граничном условии,  Математические заметки, 

т.  101, вып.  5, с. 792-797. 

 4.  Z.S. Aliyev and Kh.B. Mehtiyeva, On nonlinear beam equation with indefinite weight, Proc. 

IMM NAS  Azerbaijan,  v. 43, No. 1  (2017),  p. 68-78. 

5.  Z.S. Aliyev, G.M. Mamedova, Oscillation theorems for half-linear Sturm-Liouville problems 
with spectral parameter in the boundary condi-tion,  Trans. NAS Azerbaijan, Issue Math., Ser. 
Phys.-Tech. and Math. Scien.,       v. 37,  No 1 (2017) ; in press4. 

6.  Z.S.Əliyev, A.H. Heydərov, V.A.Mehrabov. Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinə 
giriş. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. s.250, Bakı-2017. 

 

İş № 7. Birölçülü Dirak sisteminin müəyyən diskret analoqu üçün spektral analizin düz və tərs 
məsələləri. İcraçı:  f.-r.e.d., prof. A.X.Xanməmmədov. 

 Birölçülü Dirak sisteminin müəyyən diskret analoqları araşdırılmışdır. Əmsalları pilləvari tip 

olan  diskret Dirak tənlikləri sisteminə baxılmışdır: 
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şərtini ödəyir.Əmsallar (2) sinfindən olduqda (1)  tənliklər sistemi üçün səpilmə məsələsi 

öyrənilmişdir. Səpilmə verilənlərinin xassələri araşdırılmış, tərs məsəlnin əsas tənliklərinin 

birqiymətli həll olunması isbat olunmuşdur. 

 Digər tərəfdən yalnız bir tərəfdə səpilməyə malik olan diskret Dirak tənlikləri sisteminə, yəni  
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tənliklər sisteminə baxılmışdır, burada ,2,1,, ,, jba njnj  əmsalları həqiqi olub  
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şərtlərini ödəyir. (4) şərti göstərir ki, sağ tərəfdə səpilmə effekti yoxdur. (4), (5) sinfində səpilmənin 

düz və tərs məsələləri öyrənilmişdir. Tərs məsələnin həlli üçün zəruri və kafi şərtlər verilmişdir. 

Tərs məsələnin həlli alqoritmi verilmişdir. 

 Yuxarıdakılardan əlavə  

   xyyxqyxy 0,2  ,                                   (6) 

anharmonik tənliyinə baxılmışdır, belə ki,  xq  funksiyası həqiqi qiymətli olub, kəsilməz 

diferensiallanandır və  

                   


0

dxxqx .                                                                          (7) 

(7) şərti ödənildikdə (6) tənliyinin sonsuzluqda şərt ödəyən həllinin çevirmə operatoru vasitəsilə 

göstərilişi tapılmışdır. 

 Alınan nəticələri özlərində əks etdirən aşağıdakı 3 məqalə (biri xaricdə olmaqla) çap  

olunmuşdur: 

1. A.X.Xанмамедов. Задача рассеяния для дискретного оператора Дирака на всей оси// 
Journal of Qafqaz University,  2016, v.4, №2, с.157-164 
 
2. A.X.Xанмамедов.  О представлении специального решения ангармонического уравнения// 
Journal of Contemporary Applied Mathematics, 2017, vol.7, №1, pp.73-78 
 
3. Hidayat M. Huseynov, Agil Kh. Khanmamedov, Rza I. Aleskerov. The inverse scattering 
problem for a discrete Dirac system on the whole axis// Journal Inverse and  Ill-Posed Probl. 2017; 
aop, DOI: 10.1515/jiip-2017-0018, pp.1-6. 
 
4. A.X.Xанмамедов, Р.И.Алескеров. Обратная задача рассеяния  для дискретной системы 
Дирака на всей оси// Proc. of Institute of Applied Mathematics (çapa qəbul olunub). 
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5. A.X.Xанмамедов, Р.И.Алескеров. Oбратная задача рассеяния  для  дискретного аналога 
одномерной системы дирака// вестник бакинского университета (çapa qəbul olunub). 
 
 
İş № 8. Ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında kəsilən əmsallı divergent formalı elliptik operatorlar 
üçün qradiyent qiymətləndirmələr.  İcraçı: r.ü.f.d. Ş.Ə. Muradova. 

1. Muradova Sh. “PARABOLIC FRACTIONAL INTEGRAL OPERATORS WITH ROUGH 
KERNELS IN PARABOLIC LOCAL GENERALIZED MORREY SPACES”. “The Theoretical 
and Applied Problems of Mathematics”, International Conference dedicated 55 anniversary of 
Sumqayit State University, 25-26 May, 2017, p.44. 

2. Eroglu A., Omarova M., Muradova Sh.A. ELLIPTIC EQUATIONS WITH MEASURABLE 
COEFFICIENTS IN GENERALIZED WEIGHTED MORREY SPACES. Proceedings of the 
Institute of Mathematics and Mechanics, NAS of Azerbaijan, 2017, pp. 1-17 (çapa qəbul edilib). 

 

İş № 9. Bir sinif dördüncü tərtib yarım-xətti tənliklər üçün qarışıq məsələnin sanki hər yerdə tədqiqi. 
İcraçı: r.ü.f.d. A.Q.Əliyeva.  

 Hesabat dövründə sağ tərəfi qeyri-xətti operator olan bir sinif üçüncü tərtib diferensial 
tənliklər üçün aşağıdakı qarışıq məsələnin sanki hər yerdə həllinin varlığı tətqiq edilmişdir: 
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 , - verilmiş funksiyalar, F qeyri-xətti operator, ),( xtu  isə axtarılan funksiyadır. 

 Alınan nəticələr aşağıdakı jurnalda nəşr olunmuşdur: 

1. Aliyeva A.Q. Study of solution of mixed problem for one class of semi-linear fourth order 
equations  // International Scientific Journal "Internauka", no.6 (28), 2017, p.84-86. 
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2. Aliyev S., Aliyeva A. On the existence for almost everywhere solution of multi-dimensional 
mixed problem for one class third order differential equations with nonlinear operator in the right-
hand side // International Journal of Pure and Applied Mathematics (impact factor 0,341) (çapa 
göndərilib) 

İş № 10.  Sərhəd qiymətləri Morri tip fəzalardan olan Laplas tənliyi üçün Dirixle məsələsinin 
həllolunanlğı. İcraçı: r.ü.f.d. N.R.Əhmədzadə.  

 Hesabat dövrü ərzində vahid dairədə Morri-Puasson harmonik funksiyalar sinfi daxil edilmiş 
və bu sinifdən olan funksiyaların bəzi xassələri öyrənilmişdir. Toxunmayan maksimal funksiyaya 
baxılmış və o yuxarıdan maksimal operator ilə qiymətləndirilmişdir. Alınan nəticələr Laplas tənliyi 
üçün sərhəd qiymətləri Morri-Lebeq fəzasından olan Dirixle məsələsinə tətbiq 
olunmuşdur.  Nəticələr məqalə şəklində hazırlanaraq  çapa  təqdim olunmuşdur 

1)  Ahmedzade N.R., Kasumov Z.A. On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ, ПОСВЯЩЁННАЯ 100-ЛЕТИЮ ЧЛ.-КОРР. РАН 
СССР А.Ф. ЛЕОНТЬЕВА. г. Уфа, 24 – 27 мая 2017 г,  c. 178 
 
2) N.R. Ahmadzade, Z.A. Kasumov, On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. EURASIAN MATHEMATICAL JOURNAL (çapa təqdim 
olunub) 
 
3) N.R. Ahmadzade, Z.A. Kasumov, On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. VI Congress of Turkic World Mathematical society (TWMS 
2017)  (çapa təqdim olunub) 
 

 

ƏMƏKDAŞLARIN İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ 

 Şöbənin əməkdaşları prof. Əkbər Əliyev, prof. Məmməd Bayramoğlu, prof. Nadir 
Süleymanov İnstitutun nəzdnində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvləridirlər. 

 14 aprel 2017-ci ildə şöbənin doktorantı Nargül Kamandar qızı Qurbanova "Sərhəd şərtlərinə 
operator və spektral parametr daxil olan ikinci tərtib elliptik diferensial-operator tənlik üçün sərhəd 
məsələlərinin tədqiqi" adlı dissertasiya işini İnstitutun nəzdnində fəaliyyət göstərən D.01.111 
Disertasiya Şurasında müdafiə etmişdir (Elmi rəhbər: r.e.d., dos. Bəhram Əliyev). 

 Bütün  əməkdaşlar  İnstitutun  ümumi  işlərində,  o  cümlədən  Ümuminstitut  seminarında  
fəal  iştirak  etmişlər. 01.02.2017-ci il tarixində isə şöbənin baş elmi işçisi, r.e.d., dos. Nigar 
Aslanova "Dördüncü tərtib diferensial operator ifadəsi ilə doğrulmuş operatorun spektri və izi" 
15.02.2017-ci il tarixində isə prof. Aqil Xanməmmədov "Bəzi diskret operatorlar üçün spektral 
analizin tərs məsələsi"  mövzusunda məruzə ediblər. 



 
 

8 
 

 Həftənin üçüncü günləri saat 12.00 şöbədə Ə.B.Əliyevin rəhbərliyi  altında “Differensial  
tənliklər  nəzəriyyəsinin  müasir  problemləri”  adlı  elmi  seminar  fəaliyyət  göstərir. Şöbənin bütün 
əməkdaşları, o cümlədən doktorant və dissertantları  həmin  seminarın  işində  iştirak etmişdir. Bu 
müddət  ərzində  şöbədə  bir  neçə  elmi  işin və  dissertasiyaların müzakirəsi  aparılmışdır. 

 Həftənin birinci  günləri saat 13.30 şöbədə Ə.B.Əliyevin rəhbərliyi altında gənc tədqiqatçılar 
üçün “Differensial  tənliklər və qeyri xətti analizin müasir problemləri”  adlı  elmi  seminar  
fəaliyyət  göstərir. Həmin seminarda adətən  magistrlər, doktorantlar  və  arzu edən digər elmi işçilər  
iştirak  edir. 

 

 

               Şöbə müdiri                                                                      prof. Əkbər Əliyev 


