
 

AMEA  Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  “ Funksional  analiz ”  

                                                                                                                      

şöbəsinin  2018-ci  il yarımillik  elmi fəaliyyəti haqqında 

 

H E S A B A T  

 

         “Funksional  analiz ”  şöbəsində 20 əməkdaş çalışır.  

2018-cı ilin ilk yarımilində  şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş 

“Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi” və 

“Diferensial operatorların spektral analizi” mövzuları üzrə 17 iş aparılır. 

 

1.Aslanov Həmidulla İ.- f.-r.e.d., prof., şöbə müdiri 

2. Əliyev Soltan Ə.- f.-r.e.d., prof.,  baş elmi işçi 

3.Mirzəyev Sabir S.- f.-r.e.d., prof.,  0.5 şt.,baş elmi işçi 

4.Hüseynov Hidayət M.- f.-r.e.d., prof.,  0.5 şt.,baş elmi işçi 

5.Qurbanov Vəli M.- f.-r.e.d., prof., 0.5 şt.,baş elmi işçi 

6.Nəbiyev İbrahim M.- f.-r.e.d., prof.,  0.5 şt.,baş elmi işçi 

7.Əliyev Araz Rafiq.- f.-r.e.d., prof.,  0.5 şt.,baş elmi işçi 

8. Cəbrayılova Afət N.- f.-r.e.n., dos., a.e.i. 

9. İbadova İradə A.- f.-r.e.n., dos., a.e.i. 

10.Lətifova Aygün R.- r.f.d., b.e.i. 

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

12. Xəlilov Vüqar S.- r.f.d., b.e.i., dos. 

13.Quliyev Namiq C.-f.-r.e.n., e.i. 

14. Cəfərov İlqar C.- e.i. 

15. Əlmərdanova Kamilla A.-f.-r.e.n., b.e.i. 

16. Osmanlı Cəlalə Ə.-r.f.d., b.e.i. 

17. Səfərova Aynur N.- k.e.i. 

 



 

 

 

      Mövzu: “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra    

məsələlərinin tədqiqi” 

   

a)  İş:  “Çoxtipli şaxələnən stoxastik proseslərin yıgılması. " İcraçı: f-r.e.d., prof., 

baş.e.i. S.Ə.Əliyev 

    Hesabat yarımilində planda nəzərdə tutulan mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri 

davam etdirilmişdir. 

  Bir dissertantın (2-ci il) dissertasiya üzərində işinə rəhbərlik edilmiş, Respublika 

Prezidenti yanında Elmin inkişafı Fondunun bir qrant layihəsi üzrə işlər davam 

etdirilmişdir. 

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

olunmuşdur. 

 Məqalələr  aşağıdakı jurnallarda çap edilmişdir : 

1.İmeset 17,Bitlis Full Paper Procedings  Bitlis,Turkey  2017 p.693-695. 

2.Caupled Sistems Mechanics, vol.6, №4 (2017)  p. 439-464. 

 b)  İş: “Hilbert fəzalarında ikiparametrli operatorlar sisteminin məxsusi və qoşma 

vektorlarının tamlığı. ”. İcraçı: f-r.e.n.,dos.,a.e.i.   A.N.Cəbrayılova 

 İşdə separabel Hilbert fəzalarında iki parametrdən asılı olan operator sistemi 

öyrənilir. Bu sistemin məxsusi və qoşma vektorlarının çoxqat tamlıığının şərtləri 

tapılır. 

   İsbat prosesində fərqli Hilbert fəzalarında təyin edilmiş iki operator dəstəsinin 

rezultatının abstrakt analoq anlayışından istifadə olunur. 

  Bir  məqalə çapdan çıxıb: 

1.A.N.Jabrailova., T.B.Gasymov.,G.V.Maharramova. “Spectral properties of the 

problem of vibration of a loaded string in Morrey type spaces.” Proceedings of the 

İnstitute  of Mathematics and Mechanics,NAS of Azerbaijan, vol.44,number1, 

2018,pages.116-122.        



 

c) İş: “Rezolventanın artımı və Banax fəzasında operatorların spektral 

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

  Banax fəzasında rezolventin spektra uyğun birinci dərəcəli artımı olan G1-i 

operatorların spektral xassələri öyrənilir. 2018-ci ilin birinci yarısında Hilbert 

fəzası üçün Liyaske nəticəsini ümumiləşdirən Hausdorf metrikasında G1-i 

operatorların spektrinin müstəvidə kəsilməzliyi isbat olunmuşdur. 

 

Gələcəkdə, Hilbert fəzasında ermit operatorlar üçün məlum olan Banax fəzasında 

G1operatorlar üçün spektrinin yerləşməsi haqqında Krılov-Vaynşteyn teoremi əldə 

etmək planlaşdırılır (İosif F.A. kitabına bax). 

 

Bundan başqa, isbatı üçün fəzanın hilbertliyindən istifadə olunan İstratescu 

nəticəsini Banax fəzasına ümumiləşdirən G1 operatorların altsinfinin mühüm 

spektrları haqqinda Veyl teoreminin isbatı nəzərdə tutulub. 

 

AMEA RMİ-nin 50-illiyinə həsr olunmuş Beynalxalq Konfransının Tezisləri, 

səh.90-91. 

 

  ç)   İş:  “Bir tərtibli avtoreqresiya prosesi ilə təsvir olunan təsadüfi dolaşmalar 

üçün gücləndirilmiş böyük ədədlər qanunu.  ” 

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

Işdə  bir tərtibli avtoreqresion proseslerin qeyri-xətti funksiyası ilə təsvir olunan 

təsadüfi dolaşmasının ilk dəfə müəyyən sərhəddə çatma anıları ailəsinin tədqiqinə 

həsr olunmuşdur və gücləndirilmiş böyük ədədlər qanunu isbat  olunmuşdur.  

 

1.On strong law of large numbers for the family of first passage times for the level 

in random walk described by a non-linear function of autoregression process of 

order one (AR (1))  (məqalə -Transactions of NAS of Azerbaijan jurnalının 



redaksiyasına təqdim olunub, Fada G. Rahimov • Irada A. Ibadova • Aynura D. 

Farhadova) 

2.Предельные теоремы для семейства моментов первого достижения парабол 

суммами квадратов процесса авторегрессии первого порядка.( AR (1 ) ) 

( tezis-Bakı Dövlət Universiteti Mexanika-riyaziyyat fakültəsi Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş 

"Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı elmi konfrans 

17.05.2018 səh.188-191 

Рагимов Ф.Г., Ибадова И.А., Гашимова Т.Е.,Фархадова А.Д.) 

 d)  İş: “Bir tərtibli avtoreqresiya proseslərlə  təsvir olunan təsadüfi dolaşmalar 

üçün xətti sərhəd məsələlərinin tədqiqi. ” İcraçı: r.f.d., dos., b. e.i.   V.S.Xəlilov 

 

      Hesabat ilinin 1-ci yarımilində  birtərtibli avtoreqression prosesin qeyri xətti 

funksiya ilə təsvir olunan təsadüfi dolaşmalar üçün sərhəd məsələsi öyrənilmişdir. 

    Birinci dəfə kənara çıxma anlar ailəsi üçün gücləndirilmiş böyük ədədlər qanunu 

və mərkəzi limit teoremləri tədqiq edilir. 

 Alınan nəticələr çapa verilmişdir bir tezis çapdan çıxmışdır. 

  1.F.H.Ragimov.,A.D.Farhadova.,V.S.Khalilov. “ Limit theorem for the first 

passage time of the level by the random  walk described by nonlinear function of 

the autoregression process of order one AR(1).”(Узбекский Матемематический 

Журнал .(çapa təqdim olunub))  

2.F.H.Ragimov., A.D.Farhadova.,V.S.Khalilov. “ Limit theorems for the family of 

the first passage time of the parabola by a random walk described by the first order 

autoregression process(AR(1))”. “ Riyaziyyatın və Mexanikanın aktual 

problemləri ” adlı Respublika Elmi Konfransının Materialları.səh.217-218         

 

                  Mövzu: “Diferensial  operatorların  spektral analizi ” 

 

d) İş: “Operator-diferensial tənliklər və onlarla spektral məsələlər. ” 

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



Hesabat yarımilində mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri davam etdirilmiş və iki 

məqalə çapa təqdim olunmuşdur. 

 

   1."О полноте собственных и присоедненных функцией квадратичного 

пучка  отвечающих некоторым двухточечныей задаче." (Turkey Journal Puree 

and Application. çapa təqdim olunub.) 

     2."О полноте части корневых векторов некоторых операторных пучков     

квазиэллиптического типа."(Матем.замеч.çapa verilib.) 

    ə) İş: “Yarımoxda normal operator əmsallı yüksək tərtibli diferensial 

operatorların Qrin funksiyasının asimptotikası. ” İcraçı: f-r.e.d., prof., 

baş.e.i.H.İ.Aslanov 

       Hesabat yarımilində  mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri davam etdirilmiş xaricdə 

iki məqalə çapdan çıxmış, konfranslara məruzələrin tezisləri təqdim edilmişdir. 

   Məqalələr aşağıdakı jurnallarda çap edilmişdir: 

1.İnternational Journal of Mathematical Analysis and Applications 2018. 

2.Journal of Mathematical and Computational Science. 

   ADNŞ Elm fondunun Qrant layihəsinin iştirakçısıdır. 

f)   İş: “Sinqulyar potensiallı bir ölçülü Şredinqer tənliyi üçün səpilmənin düz 

məsələsi. ”  İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   H.M.Hüseynov 

   Hesabat yarımilində mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri davam etdirilmiş və iki 

məqalə çapdan çıxmışdır. 

Məqalələr aşağıdakı jurnallarda çap edilmişdir: 

1. Теоретическая  и математическая физика- т.195, №1,  2018. 

2. BDU əsərləri 2018.  

 

g) İş: “2m tərtib adi diferensial operatorun   məxsusi funksiyaları üzrə spektral 

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

Hesabat yarımilində bir məqalə və üç tezis çapdan çıxmışdır: 

 



1. Kurbanov V.M., Abbasova Y.G. “Convergense of spectralexpansion of 

absolutely continuous vector-function in root vectors of third order 

differential operator with matrix coefficients.”(Proceedings of the İnstitute 

Mathematics,National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 44, 

Number 1, 2018.p.155-165) 

2. Kurbanov  V.M., Abdullayeva A.M. “Theorem on Local Equiconvergence 

for Dirac Operator.”(İnternational Conference on Mathematical Advances 

and Applications, May 11-13, 2018, İstanbul/Turkey 

htpp://icomma2018.com/  pp.157) 

3. Курбанов В.М., Буксаева Л.З. “Неравенство Рисса для разрывного 

орератора Дирака.”( Azerbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və 

Mexanikanın Aktual Problemləri” adlı Respublika elmi konfransının 

materialları, Bakı, 17-18 may, 2018.səh.158-159) 

4.  Курбанов В.М. “Абсолютная и равномерная сходимость 

биортогонального ряда, отвечающего обыкновенному 

дифференциальному оператору”. Понтрягинские Чтения-ХХIХ 

Материалы Международной Конференции посвященной 90-летию 

Владимира Александровича Ильина, Москва (2-6 май 2018) с. 142-143. 

     

ğ) İş: “Dirak sistemi üçün iki spektrə görə tərs məsələnin həlli. ”  İcraçı: f-r.e.d., 

prof., baş.e.i.   İ.M.Nəbiyev 

2018-ci ilin I yarımilində parçada Dirak operatoru üçün spektral analizin tərs 

məsələsi tədqiq olunmuşdur. Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan halda 

Dirak operatorunu birqiymətli təyin edən spektral verilənlər müəyyən edilmiş və 

onların əsas xassələri öyrənilmişdir. 

1 beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 3 elmi işi çap olunmuşdur (onlardan 

biri İSİ impakt faktorlu jurnaldır). 3 fəlsəfə doktoru və 1 elmlər doktoru 

dissertasiyalarının rəsmi opponenti olmuşdur. 

Elmi işləri 

1. Ch.G. Ibadzadeh, İ.M. Nabiev. Reconstruction of the Sturm–Liouville 

operator with nonseparated boundary conditions and a spectral parameter in 



the boundary condition // Ukrainian Mathematical Journal, V. 69, № 9, 

February, 2018, P. 1416-1423 (Восстановление оператора Штурма- 

Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со 

спектральным параметром в граничном условии // Укр. мат. журн. 

2017, № 9, c. 1217-1223 məqaləsinin ingiliscə versiyası). 

2. Н.В. Аббаслы, И.М. Набиев. Единственность восстановления системы 

Дирака по трем спектрам // Journal of Contemporary Applied Mathematics 

V. 8, No 1, 2018, P. 3-8. 

3. Ч.Г. Ибадзаде, Л.И. Маммадова, И.М. Набиев. О разрешимости 

обратной задачи для оператора диффузии на отрезке / International 

conference 

"Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference" 

(OFSMPC), dedicated to Professor Hamlet Isakhanli’s 70 

th anniversary, Baku, 

20-24 May, 2018. 

h) İş: “Operator əmsallı bir sinif elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll 

olunma şərtləri. ” İcraçı:  f.-r.e.d., prof., baş.e.i.   A.R.Əliyev 

1. Алиев А.Р., Сойлемезо М.А. О задаче без начальных условий для одного 

класса обратно параболических операторно-дифференциальных уравнений 

третьего порядка // Доклады РАН, 2018, т. 480, № 1, с. 7-10. 

 

2. Марданов М.Дж., Алиев А.Р., Асланов Р.М. Роль Заида Исмаил оглы 

Халилова в развитии математической науки / Приложение в книге 

З.И.Халилова «Основы функционального анализа». Изд. 2-е, испр. и доп. М.: 

ЛЕНАНД, 2018. – 256 с.; с. 232-246. 

 

Jurnal redaktoru 

 

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 üzvidir. 

 

x) İş: “Bir sinif elliptik tipli ikinci tərtib xüsusi törəməli operator-diferensial 

tənliklər üçün həllolunma şərtləri  ”  İcraçı: e.i.   İ.C.Cəfərov 

Hesabat dövründə bir sinif ikinci tərtib xüsusi törəməli operator-diferensial tənliyin 

sərhəd məsələsinin həllolunanlığı araşdırılmış və biləvasitə bu tənliyin  

ifadə olunan şərtlər tapılmışdır. Nəticələrin il ərzində çap olunması nəzərdə tutulur 

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

səpilmənin tərs məsələsi .  ” İcraçı: r.f.d., e.i.  C.Ə.Osmanlı 

  Işdə müxtəlif asimptotikaya malik Yost tipli həlləri qurulmuş və onların 

nüvələrinin xassələri öyrənilməşdir. 

i)İş: “Ümumi halda beş birtərtibli adi diferensial tənliklər sistemi üçün yarımoxda 

tərs səpilmə məsələsi.” İcraçı:f.-r.e.n., b.e.i  K.İ. Əlimərdanova  

İşdə üç verilmiş səpilən dalğa halında beş birtərtibli adi diferensial tənliklər sistemi 

üçün yarımoxda səpilmə məsələsi öyrənilir.Bu sistem üçün səpilmə məsələsinin 

həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında teorem isbat olunur. 

   Bir iş çapdan çıxıb. 

1. Н.Ш.Искендеров, К.А.Алимарданова. Задача  рассеяния для системы пяти 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси с 

тремя заданными отраженными волнами. Azerbaycanın Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və 

Mexanikanın Aktual Problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 

Bakı, 17-18 may, 2018.səh.154-155) 

k) İş: “İkinci tərtib qeyri klassik  sərhəd şərtli parabolik tənliklər üçün tərs sərhəd 

məsələsinin verilənlərdən kəsilməz asıllığı. ” İcraçı: k. e.i.   A.N.Səfərova 



     İşdə ikinci tərtib parabolik tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin həlli 

üçün qiymətləndirilmələr alınmışdır.  

  

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

məsələnin həllində operatorun təyin edilməsi.”  İcraçı: r.f.d., b.e.i.  

A.R.Lətifova 

 Hesabat ilinin birinci yarımilində mövzu üzrə tədqiqat işləri davam 

etdirilmişdir. 

 l)  İş: “Qeyri lokal Şturm Liuvill operatoru üçün spektral analizin tərs 

məsələlərinin tədqiqi. ” İcraçı:f.-r.e.n., e.i. N.C.Quliyev 

Hesabat müddətində qeyri-lokal Şturm-Liuvill operatoru üçün izospektral 

potensiallar çoxluqları araşdırılmışdır. Həmçinin hər iki sərhəd şərtinə spektral 

parametr daxil olan Şturm-Liuvill sərhəd məsələləri üçün iki spektrə görə tərs 

məsələ tədqiq olunmuşdur və bir məqalə çapa göndərilmişdir. 

Bir məqalə çap olunmuşdur: 

1.Guliyev N.J., Ismailov V.E. On the approximation by single hidden layer 

feedforward neural networks with fixed weights. Neural Networks, 98 (2018), 296-

304. 

 

                     ÇAP EDİLMİŞ ELMİ MƏQALƏLƏR 

 

 Hesabat  ilinin birinci yarımilində  şöbə əməkdaşlarının 12 məqaləsi və 10 tezisi 

çap edilmiş, 6 məqaləsi və  4  tezisi isə çapa təqdim olunmuşdur. 

 

                             

 

ELMİ SEMİNARLARDA İŞTİRAK 

 

Bütün əməkdaşlar İnstitutun və şöbənin elmi seminarlarında iştirak etmişlər. 

 



                                ELMİ-İCTİMAİ FƏALİYYƏT 

Şöbənin əməkdaşları S.S.Mirzəyev, İ.M.Nəbiyev  Müdafiə şurasının üzvüləridir.  

V.M.Qurbanov, S.Ə.Əliyev Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat üzrə Ekspert 

şurasının üzvləridirlər. 

Şöbə əməkdaşlarının bir çoxu müxtəlif  jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür   

və  Respublikanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə 

məşğuldur. 

 

  Şöbə müdiri:                                       f-r.e.d., prof. H.İ.Aslanov 

 


