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Tsu andria razmaZis maTematikis institutSi dReisaTvis aris cxra
samecniero ganyofileba: algebris, maTematikuri logikis, geometriatopologiis, maTematikuri analizis, diferencialuri gantolebebis,
maTematikuri fizikis, drekadobis maTematikuri Teoriis, Teoriuli
fizikis, albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis.
2012 wlis 31 dekembris monacemebiT institutSi iricxeba 60 mecnierTanamSromeli, maT Soris 33 fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori (3
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akademikosi da 4 wevr-korespondenti)
da 26 fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidatia.

Tavi 1. 2012 wlis sabiujeto samuSao programebi
2012 wels institutSi muSavdeboda 9 sabiujeto programa:
programa # 1: ნამრავლიანგულიანი ინტეგრალური ოპერატორები, განზოგადებული
სინგულარული ინტეგრალები, მაქსიმალური ფუნქციები და პოტენციალები ახალ
ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ტრიგონომეტრიულ მწკრივთა განშლადობის
პრობლემები და ვეივლეტების თეორიის საკითხები, აბსოლუტურად არაზომადი
ფუნქციებისა და ფარდობითად ზომადი ფუნქციების თვისებები.
(maTematikuri anlizis ganyofileba)
programis koordinatori - v. kokilaSvili;
programis Semsruleblebi - a. xaraziSvili, v. paataSvili, o. ZagniZe, S.
tetunaSvili, l. efremiZe, a. mesxi, e. gordaZe, a. kirTaZe.
programa # 2: sawyis-sasazRvro da sasazRvro amocanebi evoluciuri diferencialuri gantolebebisaTvis (01.01.2010w._20.12.2013w.).
(diferencialuri gantolebebis ganyofileba)
programis koordinatori _ i. kiRuraZe;
programis Semsruleblebi _ m. aSordia, g. berikelaSvili, j. gvazava,
n. farcvania, s. xaribegaSvili, o. joxaZe.
programa # 3: Termomeqanikuri da eleqtromagnituri velebis urTierTqmedebis araklasikuri amocanebi (01.01.2008w._20.12.2012w.).
(maTematikuri fizikis ganyofileba)
programis koordinatori _ r. duduCava;
programis Semsruleblebi _ T. buCukuri, r. gaCeCilaZe, o. Wkadua, a. gaCeCilaZe, d. kapanaZe.
programa #
gamokvleva..

4:

uwyvet

tanTa

meqanikis

zogierTi

sasazRvro

amocanis

(drekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba)
programis koordinatori - r. bancuri;
programis Semsruleblebi - a. cicqiSvili, r. SavlayaZe, s. kukujanovi,
l. SafaqiZe, l. gogolauri.
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programa # 5: homologiuri algebra, K-Teoria, kategoriaTa Teoria da
arakomutaciuri geometria.
(algebris ganyofileba)
programis koordinatori _ x. inasariZe;
programis Semsruleblebi _ T. daTuaSvili, n. inasariZe, T. kandelaki,
b. mesabliSvili, a. paWkoria, d. zanguraSvili, e. xmalaZe.
programa # 6: ტოპოლოგიურ, ალგებრულ და გეომეტრიულ ობიექტებთან
დაკავშირებული ალგებრული სტრუქტურები და მათი გამოყენებანი მათემატიკისა და
ფიზიკის სხვადასხვა ამოცანებში.
(geometria-topologiis ganyofileba)
programis koordinatori _ T. qadeiSvili ;
programis Semsruleblebi _ n. berikaSvili, m. bakuraZe, a. elaSvili,
v. lomaZe, s. sanebliZe, m. miqiaSvili.
programa # 7: GLP პოლიმოდალური დამტკიცებადობის ლოგიკის ტოპოლოგიური
სისრულე.
(maTematikuri logikis ganyofileba)
programis koordinatori _ m. jiblaZe;
programis Semsruleblebi _ n. beJaniSvili, d. gabelaia.
programa # 8: optimaluri investirebisa da hejirebis amocanebi
SezRuduli informaciisa da modelis ganuzRvrelobis pirobebSi.
(albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis ganyofileba)
programis koordinatori _ m. mania;
programis Semsruleblebi _ n. lazrieva, T. totonjaZe, T. ServaSiZe, o.
furTuxia.
programa # 9: yaliburi kvanturi velebis Teoriis maTematikuri modelebis
kvleva da maTi gamoyenebebi.
(Teoriuli fizikis ganyofileba)
programis koordinatori _ m. eliaSvili;
programis Semsruleblebi _ v. garsevaniSvili, v. gogoxia, a. kvinixiZe,
g. lavrelaSvili, g. ciciSvili, g. jorjaZe, b. maRraZe, a. SurRaia, a.
xvedeliZe, z. giunaSvili.

Tavi 2. samecniero grantebi
(a) 2012 wels institutSi muSavdeboda SoTa rusTavelis erovnuli
samecniero fondis grantebiT dafinansebuli 3 proeqti. institutis
TanamSromlebi monawileobdnen agreTve am fondis mier dafinansebul 2
proeqtSi da ucxouri grantebiT dafinansebul 3 proeqtSi.
1. proeqti # GNSF/ST09_175_3-101: “sasazRvro amocanebi singularobebiani Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis” _ ZiriTadi personali: i. kiRuraZe (proeqtis samecniero xelmZRvaneli), n. farcvania
(proeqtis menejeri), m. aSordia, s. muxigulaSvili, z. soxaZe;
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2. proeqti # GNSF/ST09_23_3-100: “funqciuri sivrceebis, diferencialuri da integraluri operatorebisa da arawrfivi analiZis axali aspeqtebi
da gamoyenebebi kerZowarmoebulian diferencialur gantolebebSi” _ ZiriTadi personali: v. kokilaSvili (proeqtis samecniero xelmZRvaneli), v. paataSvili (proeqtis menejeri), l. efremiZe, a. mesxi, S. tetunaSvili, c.canava;
3. proeqti # FR/489/5-105/11: “modaluri logikis topologiuri
semantika” _ ZiriTadi personali: d. gabelaia (proeqtis samecniero
xelmZRvaneli), m. jiblaZe.

(b) SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier dafinansebuli
sxva proeqtebi, romlebSic monawileoben institutis TanamSromlebi
1. პროექტი FR/182/5-101/11: სასაზღვრო ამოცანები იმპულსურ და სხვაობიან
განტოლებათა სისტემებისთვის (მ. აშორდია) ;
2. პროექტი FR/458/6-200/11 11/31 : დენები კირალური ეფექტური ველის
თეორიის რამდენიმე ნაწილაკის სექტორში“ (ა.კვინიხიძე).

(g) 2012 wels institutis TanamSromelTa mier muSavdeboda
ucxouri grantebiT dafinansebuli 3 samecniero Tema:

agreTve

1. EPSRC—Engineering and Physical Sciences Research Council grant EP/H020497/1.
Mathematical Analysis of Localised Boundary-Domain Integral Equations for Variable Coefficient
Boundary Value Problems (2009-2012) (o. Wkadua);
2. SNSF (SCOPES) grant N128040. Testing fundamental physics with cosmology,
12/1/2009 - 11/30/2012. (გ.ლავრელაშვილი);
3. გერმანული გრანტი `VolkswagenStiftung’: სიმის ზედაპირები და ინტეგრებადი
სტრუქტურები AdS/CFT შესაბამისობაში (გ. ჯორჯაძე).
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Tavi 3. ZiriTadi samecniero Sedegebis mokle daxasiaTeba
maTematikuri anlizis ganyofileba
პროგრამა # 1: ნამრავლიანგულიანი ინტეგრალური ოპერატორები, განზოგადებული
სინგულარული ინტეგრალები, მაქსიმალური ფუნქციები და პოტენციალები ახალ
ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ტრიგონომეტრიულ მწკრივთა განშლადობის
პრობლემები და ვეივლეტების თეორიის საკითხები, აბსოლუტურად არაზომადი
ფუნქციებისა და ფარდობითად ზომადი ფუნქციების თვისებები.
sabiujeto programiT gaTvaliswinebuli samuSaoebi
განვითარებულია ახალი მიმართულება ანალიზური და ორი ცვლადის ჰარმონიული
ფუნქციების სასაზღვრო ამოცანების თეორიაში. აღნიშნული ამოცანები ამოხსნილია
ბანახის არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეების ჩარჩოებში არეებში რთული გეომეტრიული სტრუქტურის მქონე საზღვრებით. დადგენილია ამოცანების ამოხსნადობის
სრული სურათი როგორც ცალადბმულ, ასევე ორადბმულ არეებში არაგლუვი საზღვრებით. გამოკვლეულია წრფივი შეუღლების რიმანის სასაზღვრო ამოცანა, რიმან-ჰილბერტის, რიმან-ჰილბერტ-პუანკარეს, ჰაზემანის სასაზღვრო ამოცანები, დირიხლესა და
ნეიმანის ამოცანები, როცა სასაზღვრო პირობების მარჯვენა მხარეები ეკუთვნის ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებს ან გრანდ ლებეგის სივრცეებს. ყველა
ზემოთ ხსენებული ამოცანის შემთხვევაში დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი
და საკმარისი პირობები, გამოვლენილია საზღვრის რთული გეომეტრიის გავლენა
ამოხსნადობის სურათზე. ამასთან ერთად, ამოხსნადობის ყველა შემთხვევაში
ამონახსნები აგებულია ცხადი სახით (ვ. კოკილაშვილი და ვ. პაატაშვილი).
გრანდ ლებეგის სივრცეებში დადგენილია კვალის უტოლობების მართებულობის
კრიტერიუმები ცალმხრივი პოტენციალების, ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციებისა და
პოტენციალებისთვის ნამრავლიანი გულებით, პოტენციალებისთვის ნახევარსივრცეში.
ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური
ფუნქციებისა და კალდერონ-ზიგმუნდის
სინგულარული ინტეგრალებისათვის ზემოხსენებულ სივრცეებში დამტკიცებულია
ფეფერმან-სტეინის ტიპის უტოლობები (ვ. კოკილაშვილი და ა. მესხი).
განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში როგორც ერთგვაროვან, ასევე
არაერთგვაროვან
ზომიან
მეტრიკულ
სივრცეებზე
განსაზღვრული
პოტენციალებისათვის დადგენილია შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი
პირობები (ვ. კოკილაშვილი, ა. მესხი და ჰ. რაფეირო).
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებში პერიოდული ფუნქციების
ტრიგონომეტრიული
პოლინომებით
საუკეთესო
მიახლოების
ტერმინებში
შემოღებულია ახალი ფუნქციური სივრცეები, რომლებიც ბესოვის ცნობილი სივრცის
ანალოგია ბანახის არასტანდარტულ ფუნქციათა სივრცეების ჩარჩოებში. დადგენილია
საუკეთესო მიახლოებების ბაზაზე შემოღებული ნორმების ექვივალენტობა სიგლუვის
განზოგადებული მოდულით განსაზღვრულ ნორმებთან (რ. აკგუნი და ვ.
კოკილაშვილი).
დადგენილია ფურიეს ტრიგონომეტრიული და უოლშის მწკრივების კერძო ჯამების
მაჟორანტების გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში შემოსაზღრულობის კრიტერიუმები
(ვ. კოკილაშვილი და ც. ცანავა).
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გამოკვლეულია ფურიეს მწკრივების განშლადობის საკითხები შეჯამებადობის
მეთოდებისათვის როგორც ტრიგონომეტრიული და უოლშის, ასევე ზოგადი
ორთონორმირებული სისტემებისათვის (შ. ტეტუნაშვილი).
დადგენილია, რომ ჯამებადი ფუნქციის ფურიეს ორჯერადი ტრიგონომეტრიული
მწკრივის წევრ-წევრა ინტეგრებით მიღებული მწკრივი კრებადია გამოსავალი
ფუნქციის ორჯერადი განუსაზღვრელი ინტეგრალისაკენ, ამასთანავე, შესწავლილია
ზემოთ ხსენებული ფურიეს მწკრივების ლებეგის საშუალოების კრებადობის
საკითხები. სახელდობრ, დადგენილია, რომ ფურიეს ორჯერადი ტრიგონომეტრიული
მწკრივის ლებეგის საშუალოები კრებადია ფუნქციის უწყვეტობის წერტილში ფუნქციის
მნიშვნელობისაკენ ამ წერტილში. დამტკიცებულია, რომ ორი ცვლადის ზიგმუნდის
კლასის ფუნქციებისათვის ადგილი აქვს საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობას,
ხოლო ორი ცვლადის ჯამებადი ფუნქციის ლებეგის საშუალოები შეზღუდული აზრით
კრებადია თითქმის ყველგან. და, ბოლოს, დადგენილია, რომ ჯამებადი ფუნქციის
ფურიეს ორჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივის ლებეგის საშუალოების
განმეორებითი ზღვრები თითქმის ყველგან არსებობს და მათი საერთო მნიშვნელობა
ფუნქციის მნიშვნელობის ტოლია (ო. ძაგნიძე).
გამოკვლეულია რიმანის წრფივი შეუღლების სასაზღვრო ამოცანა უბან-უბან უწყვეტი კოეფიციენტით იმ კოშის ტიპის ინტეგრალით წარმოდგენად ფუნქციათა კლასში,
რომელთა სიმკვრივეები მიეკუთვნებიან ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის კლასებს. ამავე
კლასს მიეკუთვნება თავისუფალი კოეფიციენტი. სასაზღვრო წირს კოეფიციენტის
წყვეტის წერტილებში ედება დამატებითი პირობები, თუმცა ეს პირობები არ
გამორიცხავს წირის უსასრულო რაოდენობაჯერ ბრუნვას წყვეტის წერტილების
გარშემო. დადგენილია ამოხსნადობის პირობები და ამოხსნადობის შემთხვევაში
ამონახსნები აგებულია ცხადად (ე. გორდაძე).
გამოვლენილია სივრცის მაჩვენებლისა და არის მიმართ ისეთი პირობები, რომელთა
შესრულება უზრუნველჰყოფენ სმირნოვის ცვლადმაჩვენებლიანი კლასის ფუნქციის
წარმოდგენას კოშის ტიპის ინტეგრალით სიმკვრივით ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის
კლასიდან. შესწავლილია შებრუნებული ამოცანა. სახელდობრ, ლავრენტიევის კლასის
წირით შემოსაზღვრული არეებისათვის დადგენილია სმირნოვის ცნობილი თეორემის
გაძლიერება (ვ. პაატაშვილი).
შემოტანილია ერთგვაროვანი კვეთების მქონე ბრტყელი და სივრცული
წერტილოვანი სიმრავლეების ცნება. გამოკვლეულია ამ სიმრავლეების ზომადობის
თვისებები. დადგენილია, რომ ეს თვისებები მჭიდროდაა დაკავშირებული
თანამედროვე სიმრავლეთა თეორიის დამატებით აქსიომებთან (კონტინუუმის
ჰიპოთეზა, მარტინის აქსიომა და სხვ.). შესწავლილია ნამდვილმნიშვნელობიანი
აბსოლუტურად არაზომადი ადიტიური ფუნქციების სტრუქტურა. კონტინუუმის
ჰიპოთეზის გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს აბსოლუტურად არაზომად
ადიტიურ ფუნქციათა ჯგუფი, რომლის სიმძლავრე მაქსიმალურ შესაძლო
მნიშვნელობას ღებულობს (ა. ხარაზიშვილი).
ჰილბერტის სივრცის at -ქვესიმრავლეებისა და ot -ქვესიმრავლეების გეომეტრიული
და ტოპოლოგიური სტრუქტურა შესწავლილია რამსეის ცნობილი კომბინატორული
თეორემის უსასრულო ვერსიის გამოყენებით. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული
სიმრავლეები ყოველთვის სეპარაბელურია და, მაშასადამე, მათი სიმძლავრე
კონტინუუმის სიმძლავრეს არ აღემატება (ა. ხარაზიშვილი).
ერგოდული ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) ზომები მნიშვნელოვან როლს
თამაშობენ დინამიკური სისტემების ზოგადი თეორიისა და მათემატიკური ანალიზის
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ბევრ საკითხში. დამტკიცებული იყო, რომ ყოველი ასეთი ზომისათვის მისი ყველა
ნორმალურ გაგრძელებათა ოჯახი ცალსახად განსაზღვრავს შესაბამის გარდაქმნათა
ჯგუფს (ა. ხარაზიშვილი).
მოცემულია რამსეის ცნობილი თეორემის სასრული, თვლადი და არათვლადი
ვერსიების გამოყენებები კომბინატორული და დისკრეტული გეომეტრიის ზოგიერთ
საკითხისადმი. კერძოდ, კონტინუუმის ჰიპოთეზის დაშვებით სიბრტყეში აგებულია
არათვლადი, ზოგადი მდებარეობის წერტილოვანი სიმრავლე, რომელიც არ შეიცავს
არც ერთ არათვლად ამოზნექილად დამოუკიდებელ ქვესიმრავლეს (ა. ხარაზიშვილი).
გამოკვლეულია უსასრულოგანზომილებიან ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეში
არასეპარაბელური
ინვარიანტული
ზომის
არსებობისა
და
სიგმა-სასრული
ერთადერთობის საკითხი. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ ნამდვილ რიცხვთა ყველა
მიმდევრობების სივრცეში არსებობს ა. ხარაზიშვილის ზომის გაგრძელება, რომელიც
არის
სიგმა-სასრული,
არასეპარაბელური,
ინვარიანტული
და
მეტრიკული
ტრანზიტულობის თვისების მქონე (ა. კირთაძე).
შესწავლილია ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ ნამდვილმნიშვნელობებიანი
კერძოდ,
თუ
ფუნქციის
ფარდობითად
ზომადობის
საკითხი.
ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქცია ფარდობითად ზომადია ყველა სიგმა-სასრული
არასეპარაბელური ზომათა კლასის მიმართ, მაშინ იგივე ფუნქცია ასევე ფარდობითად
ზომადია ყველა სიგმა-სასრული სეპარაბელური ზომათა კლასის მიმართ (ა. კირთაძე).
განხილულია ევკლიდეს მრავალგანზომილებიან სივრცეებში გარკვეული სახის
დისკრეტული წერტილოვანი სიმრავლეების კომბინატორული თვისებები. კერძოდ,
ნაჩვენებია, რომ სასრულ-განზომილებიან ევკლიდურ სივრცეებში ყოველი უსასრულო
დიოფანტური სიმრავლის ყველა წერტილი კოლინეარულია. ასევე ნაჩვენებია, რომ
ევკლიდეს მრავალგანზომილებიან სივრცეებში სასრული კვაზი-დიოფანტური
სიმრავლის ყველა დასაშვებ მონაკვეთთა სიგრძეები გამოისახება რაციონალური
რიცხვებით (ა. კირთაძე).
განხილულია ბანახის სეპარაბელურ სივრცეზე მარკუშევიჩის მეთოდით აგებული
ბორელის
ზომის
გასრულების
ზოგიერთი
თვისება.
კერძოდ,
უსასრულოგანზომილებიანი სეპარაბელურ ბანახის სივრცეზე აგებულია ძვრების
მიმართ ინვარიანტული არა სიგმა-სასრული ზომა, რომელიც ფლობს ერთადერთობის
თვისებას (ა. კირთაძე).
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით #GNSF/ST09_23_3-100
შესრულებული სამუშაოების ძირითადი მეცნიერული შედეგები
დადგენილია აუცილებელი და საკმარისის პირობები ზომაზე, რომელიც
უზრუნველჰყოფს კვალის უტოლობის მართებულობას კვაზიმეტრიკულ ზომიან
სივრცეზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალებისათის გრანდ ლებეგის სივრცეებში
(ვ. კოკილაშვილი და ა. მესხი).
მიღებულია ორწონიანი შეფასებების კრიტერიუმები როგორც კლასიკური, ასევე ნამრავლიანგულიანი რისის პოტენციალებისათვის კლებად ფუნქციათა კონუსებზე (ა.
მესხი და გ. მურთაზა).
დადგენილია აუცილებელია და საკმარისი პირობები ზომებზე, რომლებისთვისაც
ადგილი აქვს ორწონიან შეფასებებს ზომის მიმართ განსაზღვრული ჯერადი ჰარდის,
ნამრავლგულიანი და ძლიერი მაქსიმალური ოპერატორებისათვის (ა. მესხი და მ.
ზაიგნუმი).
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ნაპოვნია კრიტერიუმი წონაზე, რომელიც უზრუნველჰყოფს ერთწონიანი
უტოლობის მართებულობას ნამრავლგულიანი პოტენციალისა და ძლიერი წილადური
მაქსიმალური ოპერატორისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეებში (ვ. კოკილაშვილი და ა.
მესხი).
დადგენილია ორწონიანი უტოლობების მართებულობის აუცილებელი და
საკმარისი პირობები მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალებისა და შესაბამისი
წილადური მაქსიმალური ფუნქციებისათვის (ვ. კოკილაშვილი, ა. მესხი და მ.
მასტილო).
განზოგადებულია ბერნშტეინის ცნობილი უტოლობა ტრიგონომეტრიული
პოლინომების წარმოებულების შესახებ. ჩვენს მიერ დადგენილ უტოლობებში
წარმოებული გაიგება განზოგადებულის სახით. სახელდობრ, იგულისხმება სტეპანეცის
მიერ ადრე შემოღებული განზოგადებული დიფერენცირებადობის ცნება პერიოდული
ფუნქციებისათის (ვ. კოკილაშვილი).
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებში განზოგადებული სიგლუვის
მოდულის ტერმინებში დამტკიცებულია ტრიგონომეტრიული პოლინომებით
აპროქსიმაციის დაზუსტებული პირდაპირი და შებრუნებული უტოლობები
განზოგადებული აზრით დიფერენცირებადი პერიოდული ფუნქციებისათვის. შედეგის
ორიგინალობა განპირობებულია იმითაც, რომ ზემოხსენებულ უტოლობებში გამოვლენილია სივრცის ცვლადი მაჩვენებლის გავლენა სიგლუვის განზოგადებული მოდულის
ნულისაკენ მისწრაფების რიგზე (ვ. კოკილაშვილი და რ. აკგუნი).
როგორც ცნობილია, ძლიერი ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორი
შემოსაზღვრულია ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეში მაშინ და მხოლოდ მაშინ,
როცა სივრცის მაჩვენებელი მუდმივია. ჩვენს მიერ ნაჩვენებია, რომ სურათი
განსხვავებულია ჯერადი ჰარდისა და ძლიერი ცვლადმარამეტრიანი წილადური
მაქსიმალური ოპერატორისათვის. კერძოდ, ჩვენს მიერ ნაპოვნია კრიტერიუმები
რომლებიც უზრუნველყოფენ ორწონიან უტოლობას აღნიშნული ოპერატორებისათვის
როცა მარკჯენა წონა ერთგანზომილებიანი
წონების ნამრავლს წარმოადგენს (ვ.
კოკილაშვილი და ა. მესხი).
შესწავლილია ჯერადი ფუნქციური მწკრივების კოეფიციენტების აღდგენის
საკითხი. ამ მიზნით შემოტანილია კანტორის ფუნქციონალის ცნება, რომელიც
წარმოადგენს დანჟუას, მარცინკევიჩ-ზიგმუნდის, ჯეიმსის და სხვა ე. წ. T
ინტეგრალების განზოგადებას (შ. ტეტუნაშვილი).
დადგენილია წრიული რგოლის უბან-უბან გლუვსაზღვრიან ორადბმულ არეზე კონფორმულად
ამსახავი
ფუნქციების
წარმოებულების
ყოფაქცევა
საზღვრის
არარეგულარული წერტილების მახლობლობაში (ვ. პაატაშვილი).
ორადბმულ არეებში უბან-უბან გლუვი საზღვრებით ამოხსნილია დირიხლეს
ამოცანა. საძიებელ ფუნქციათა კლასად განიხილება ავტორების მიერ გასულ წელს
შემოღებული და შესწავლილი ჰარმონიულ ფუნქციათა სმირნოვის ტიპის წონიანი
კლასები, განსაზღვრული ორადბმულ არეებზე. დადგენილია ამოცანის ამოხსნადობის
აუცილებელი და საკმარისი პირობები. გამოვლენილია საზღვრის გეომეტრიის გავლენა
ამოხსნადობის სურათზე. ამოხსნადობის ყველა შემთხვევაში ამონახსნები აგებულია
ცხადი სახით (ვ. კოკილაშვილი და ვ. პაატაშვილი).
ნაჩვენებია, რომ პოლინომიალური მატრიცის ვინერ-ჰოპფის ფაქტორიზაციის დროს
ფაქტორები აგრეთვე წარმოადგენენ პოლინომიალურ მატრიცებს. ნაპოვნია აგრეთვე,
ბუნებრივი საზღვრები კერძო ინდექსებისათვის (ლ. ეფრემიძე და ი. სპიტკოვსკი).
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აგებულია დოიბეშ ვეივლეტ მატრიცების აპროქსიმაცია სრულყოფილად
აღდგენითი ფილტრებით, რომელთა კოეფიციენტები რაციონალურია (ლ. ეფრემიძე, ა.
გამყრელიძე და ე. ლაგვილავა).
მოცემულია პოლინომიალური მატრიცის სპექტრალური ფაქტორიზაციის თეორემის
ელემენტარული დამტკიცება (ლ. ეფრემიძე).

diferencialuri gantolebebis ganyofileba
programa # 2: sawyis-sasazRvro da sasazRvro amocanebi evoluciuri diferencialuri gantolebebisaTvis~ (01.01.2010w._20.12.2013w.)
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
meore
rigis
arawrfivi
diferencialuri
gantolebebisaTvis
araintegrebadi singularobebiT droiTi cvladis mimarT dadgenilia
mravalwertilovan sasazRvro amocanaTa amoxsnadobisa da calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi [I. Kiguradze, N. Partsvania].
maRali rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis Zlieri
singularobebiT dadgenilia garkveuli azriT optimaluri pirobebi,
romlebic saTanadod uzrunvelyofen aralokalur amocanaTa amoxsnadobasa da koreqtulobas [I. Kiguradze].
arawrfivi diferencialuri sistemebisaTvis Zlieri singularobebiT
fazuri da droiTi cvladebis mimarT saTanadod dadgenilia: a) aralokalur amocanaTa dadebiTi amonaxsnis arsebobis pirobebi; b) orwertilovan
wonian amocanaTa amoxsnadobisa da koreqtulobis pirobebi [I. Kiguradze].
Zlierad singularul arawrfiv diferencialur gantolebaTa organzomilebiani sistemebisaTvis dadgenilia orwertilovan, mravalwertilovan
da aralokalur amocanaTa amoxsnadobis optimaluri sakmarisi pirobebi [N.
Partsvania].
ganzogadoebul diferencialur gantolebaTa wrfivi da arawrfivi
sistemebisaTvis
dadgenilia
orwertilovani,
mravalwertilovani
da
aralokaluri amocanebis koreqtulobis, amoxsnadobisa da calsaxad
amoxsnadobis sakmarisi pirobebi [M. Ashordia].
meore rigis mravalganzomilebian arawrfiv hiperbolur sistemaTa
erTi klasisaTvis dadgenilia koSi-gursas amocanis globaluri amonaxsnis
arsebobisa da ararsebobis sakmarisi pirobebi [S. Kharibegashvili].
talRis naxevrad arawrfivi gantolebisaTvis dadgenilia koSi-gursasa
da darbus meore sawyis-sasazRvro amocanebis ganzogadoebuli da klasikuri globaluri amonaxsnebis arsebobis, ararsebobis, erTaderTobisa da
araerTaderTobis efeqturi sakmarisi pirobebi. Seswavlilia agreTve
miRebul pirobaTa optimalurobisa da feTqebadi amonaxsnebis arsebobis
sakiTxebi [O. Jokhadze and S. Kharibegashvili].
Seswavlilia marTkuTxa areSi puasonis gantolebisaTvis dasmuli
Sereuli amocanis miaxloebiT amoxsnis sakiTxi, saxeldobr, agebulia
sxvaobiani sqema da dadgenilia misi krebadobis pirobebi im moTxovniT,
rom gansaxilveli amocanis zusti amonaxsni miekuTvneba sobolev-slobodeckis
sivrces.
analogiuri
Sedegebi
miRebulia
biwaZe-samarskis
amocanisTvis. Seswavlilia agreTve sawyis-sasazRvro amocana benJamin-bonamahonis ganzogadoebuli gantolebisTvis [G. Berikelashvili].
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meore rigis kvaziwrfivi hiperboluri gantolebebisaTvis gamokvleulia arakompaqtur mzidiani maxasiaTebeli amocana [J. Gvazava, G. Berikelashvili].

maTematikuri fizikis ganyofileba
programa # 3: Termomeqanikuri da eleqtromagnituri velebis urTierTqmedebis araklasikuri amocanebi~ (01.01.2008w._20.12.2012w.).
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
A. pirveli mimarTuleba:
 maqsvelis sistemis gamokvleva bianizotropul, qiralur garemoSi:



გამოკვლეულია ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები ანიზოტროპული
მაქსველისა და ჰელმოლცის განტოლებების ამონახსნის არსებობისა და
ერთადერთობის საკითხებს ეკრანის ან ბზარის მქონე არეებში. პოტენციალთა
მეთოდითა
და
ფსევდოდიფერენციალური
ოპერატორების
თვისებების
გამოყენებით მიღებულია შედეგები ანიზოტროპული ფსევდო-მაქსველის
განტოლებების ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები ბესელის
პოტენციალთა სივრცეებში;
helmholcis gantolebებi 2-ganzomilebiani kuTxovani da ukuqcevis
wertilebis Semcveli areebisaTvis:
შესწავლილია
ნახევარსიბრტყეში
დიფრაქციის
ამოცანები
საზღვრის
მართობული ეკრანით ან ბზარით. პოტენცილთა მეთოდითა და ვინერ-ჰოფს
პლუს ჰენკელის მატრიცული ოპერატორების თვისებების გამოყენებით
მიღებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები ბესელის
პოტენციალთა სივრცეებში.
წინამდებარე
კვლევისას
წარმოიშვა
მელინის
ტიპის
კონვოლუციის
განტოლების გამოკვლევის პრობლემა ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. ეს
ნაშრომი
ემყარება
ორ
ძირითად
შედეგს:
პირველი
ეხება
ბესელის
პოტენციალებისა და ვინერ-ჰოპფის ოპერატორების კომუტირებას. აღმოჩნდა,
იმისდა მიუხედავად რომ ორივე ეს ოპერატორი ფსევდოდიფერენციალურია,
მათი კომუტატორი არ არის ყოველთვის კომპაქტური. მიღებულია კრიტერიუმი
თუ როდის არის ასეთი კომუტანტი კომპაქტური. მეორე შედეგი რომელსაც
არსებითად ეყრდნობა კვლევა, წარმოადგენს შედეგს ბანახის ალგებრების
შესახებ, რომელიც წარმოქმნილია ერთობლივად ფურიეს და მელინის
კონვოლუციის ოპერატორების მიერ ბანახ-ლებეგის Lp სივრცეებში, რომელიც
მიღებული იყო რ. დუდუჩავას მიერ 80-იან წლებში. ხსენებულ ორ შედეგზე
დაყრდნობით დაწერილია ოპერატორის სიმბოლო ცხადი სახით, მიღებულია
ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი და ინდექსის ფორმულა ნებისმიერი მელინის
კონვოლუციის
ოპერატორისათვის
რომლის
სიმბოლოც
წყვეტილია
უსასრულობაში, ბესელის პოტენციალთა სივრცეში. მიღებული შედეგები
გამოყენებული იქნება სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევისას ელიფსური
დიფერენციალური განტოლებებისათვის კუთხიან არეებში.
ამავე თემაზეა შესრულებული ნაშრომი “დიფრაქცია პოლიგონალურკონუსური ეკრანისაგან-ოპერატორული მიდგომა”: ნაშრომში ცხადად არის
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აგებული რეზოლვენტური ოპერატორები პოლიგონალურ-კონუსური ეკრანის
მიერ ელექტრომაგნიტური ტალღების დიფრაქციის სასაზღვრო ამოცანისათვის.
ამოცანა ჩამოყალიბებულია დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანის სახით
სამგანზომილებიანი
ჰელმჰოლცის
განტოლებისათვის.
ბრტყელი
ეკრანის
შემთხვევაში რომელიც წარმოადგენს სიბრტყეების სასრულ თანაკვეთას და
ეწოდება პოლიგონალურ-კონუსური ეკრანი და შეიძლება იყოს უსასრულო.
ამოცანები დასმულია სუსტი (ვარიაციული) ფორმულირებით. გამოკვლევის
მეთოდი ეფუძნება ოპერატორულ-თეორიულ ტექნიკას ჰილბერტის სივრცეში
როგორიცაა მაგალითად მატრიცული დაწყვილება (ix. H. Bart, I. Gohberg, M.A.
Kaashoek da F.-O. Speck) და ორი ორთოგონალური პროექტორისათვის ისეთი
პროექტორის აგება რომელიც აპრიოექტებს მათ თანაკვეთაზე (ix. P.R. Halmos).
ზემოთ ხსენებული სასაზღვრო ამოცანებს მივყავართ კოშის გულიანი სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების გამოკვლევამდე ღია რკალებზე და
უსასრული ნახევარღერძზე. ასეთი განტოლებების კარგად არის შესწავლილი
ლებეგის (С. Михлин, ბ. ხვედელიძე, H. Widom, И. Гохберг-Н.Крупник და მრავალი
სხვა) და ჰელდერის წონიან სივრცეებში (ნ. მუსხელიშვილი, დ. კვესელავა, ნ. ვეკუა,
რ. დუდუჩავა) სხვადასხვა მიდგომით. მოცემულ ნაშრომში დადგენილია ასეთი
განტოლებების ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი ორივე ლებეგის წონიან და
ჰელდერის წონიან სივრცეებში ერთიანი მიდგომით, რისთვისაც განზოგადოებულია
პუანკარე ბერტრანის ფორმულა წონიანი სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების კომპოზიციისათვის და გამოყენებულია ნ. მუსხელიშვილის ფორმულები
რკალზე განმარტებული კოშის გულიანი სინგულარული ინტეგრალური
ოპერატორების ყოფაქცევის შესახებ რკალის ბოლო წერტილებში. ამ შედარებით
ელემენტარული მიდგომით მიღებულია ვიდომ-გოხბერგ-კრიპნიკის რკალური
პირობა უწყვეტკოეფიციენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების
ფრედჰოლმურობისა აუცილებელი და საკმარისი პირობები ღია რკალზე უწყვეტი
კოეფიციენტების შემთხვევაში ლებეგის და ჰელდერის წონიან სივრცეებში.
B. meore mimarTuleba:
 საკონტაქტო ბზარის ამოცანები მეტალურ-პიეზოელექტრული კომპოზიტური
სტრუქტურებისათვის:
გამოკვლეულია
მათემატიკური
ამოცანები
მეტალურ-პიეზოელექტრული
კომპოზიტური სტრუქტურებისათვის თერმული ეფექტების გათვალისწინებით,
როდესაც ბზარი მდებარეობს შედგენილი უბნობრივ ერთგვაროვანი სხეულის
საკონტაქტო ზედაპირზე. ჩამოყალიბებულია ფიზიკურ-მექანიკური მოდელის
შესაბამისი მათემატიკური სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანების ფართო კლასი.
პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით ეს არსებითად შერეული ბზარის ტიპის
სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები დაყვანილია ეკვივალენტურ ინტეგრალურ
(ფსევდოდიფერენციალურ) განტოლებათა სისტემაზე. დეტალურადაა შესწავლილი
შესაბამისი
მატრიცული
ფსევდოდიფერენციალური
ოპერატორების
ფრედჰოლმურობის საკითხი და დადგენილია მათი შებრუნებადობა შესაბამის
ფუნქციურ სივრცეებში. მიღებული შედეგების ბაზაზე დამკიცებულია ამონახსნთა
არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები და დადგენილია ამონახსნთა
რეგულარობა სინგულარობის წირების მიდამოში. შეწავლილია აგრეთვე
ამონახსნთა ასიმპტოტიკა სინგულარული წირების (ბზარის კიდე და საკონტაქტო
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ზედაპირის საზღვარი) მიდამოში და დამუშავებულია ეფექტური მეთოდი ე.წ.
ძაბვების სინგულარობის მაჩვენებლის მოსაძენბად. კონკრეტული მაგალითების
განხილვით ნაჩვენებია, რომ ეს სინგულარობის მაჩვენებლები არსებითადაა
დამოკიდებული კომპოზიტური სხეულის შემადგენელი მასალების მატერიალურ
პარამეტრებზე.
ასევე
ნაჩვენებია ზოგიერთ მნიშვნელოვან შემთხვევაში
ოსცილირებადი ამონახსნების არარსებობა (მაგ. ისეთი პიეზოელეცტრული მასალის
შემთხვევაში როგორიცაა „Collagen-Hydroxyapatite“).
Termo-eleqtro-magneto-drekadobis Teoriis sasazRvro-sakontaqto
amocanebis gamokvleva kompozituri Sedgenili sxeulebisaTvis:
erTgvarovani piezoeleqtruli garemos mindlinis modelisTvis, romelSic gaTvaliswinebulia eleqtruli velis polarizaciis gradientis
gavlena, gamokvleuli iqna ZiriTadi sasazRvro da bzaris tipis
amocanebi. Seswavlilia amonaxsnebis erTaderTobisa da arsebobis Teoremebi da amonaxsnebis asimptotikuri yofaqceva im wiris maxloblobaSi
sadac icvleba sasazRvro pirobebi da sakontaqto zedapiris sazRvris
maxloblobaSi. agebulia bzaris midamoSi amonaxsnis asimptotikis
mTavari wevris singularobis maCveneblisa da oscilaciis ganmsazRvreli ricxvebis gamosaTvleli algoriTmi. ricxviT eqsperimentebze
naCvenebia am sidideebis damokidebuleba piezoeleqtrul mudmivebsa da
bzaris orientaciaze.


mikrostruqturis mqone drekadi sxeulebis maTematikuri problemebis
gamokvleva:
gamokvleulia drekadobis Teoriis statikisa da dinamikis sasazRvro –
sakontaqto
amicanebs
calmxrivi
SezRudvebiT
erTgvarovani
hemitropuli sxeulebisaTvis. saxeldobr, ganxiluli iyo statikis
sasazRvro sakontaqto amocana egreTwodebuli bunebrivi SeuRwevadobis
pirobis
gaTvaliswinebiT.,
potencialTa
Teoriis
da
sasazRvro
variaciul utolobaTa meTodis gamoyenebiT Seswavlilia susti
amonaxsnis arsebobis da erTaderTobis sakiTxi, rogorc koercitiul
(rodesac kontaqtSi myofi sxeulebi sazRvris garkveuli nawiliT
Camagrebulia), ise arakoercitiul (rodesac aseTi Camagrebebi ar gvaqvs)
SemTxvevaSi. cxadi saxiT dawerilia amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis aucilebeli piroba arakoercitiuli SemTxvevis dros, romelic
garkveul pirobebSi warmoadgens sakmaris pirobasac.
gamokvleulia drekadobis dinamikis sasazRvro – sakontaqto amocana,
rodesac sazRvris dadebiTi zomis nawilze gaTvaliswinebulia xaxunis
efeqti, romelic aRiwereba kulonis kanonis meSveobiT. gansaxilveli
amocana
ekvivalenturad
daiyvanili
iqna
sivrciT
variaciul
utolobaze, romlis reguliarizaciis Semdeg miRebuli iqna parametrze
damokidebuli variaciuli gantoleba. reguliarizebuli gantolebis
amonaxsnis arseboba damtkicebuli iqna faedo-galiorkinis meTodis
saSualebiT. dabolos, sivrcis ganzomilebis da parametris mimarT
zRvarze gadasvlis Sedegad miiReba dasmuli amocanis amonaxsni.
garda am amocanebisa, Seswavlilia drekadobis Teoriis statikis
sasazRvro_sakontaqto amocana (hemitropuli sxeulebisaTvis), rodesac
xaxunis Zala warmoiqmneba ara mxebi mimarTulebiT gadaadgilebisas,
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aramed normalis mimarTulebis gaswvriv. gamokvleulia am amocanis
susti amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakiTxi misi sivrciT
variaciul utolobaze ekvivalenturad dayvanis meSveobiT.


variaciuli
utolobebisa
amocanebis gamokvleva:

da

maTTan

dakavSirebuli

sasazRvro

elifsuri koercitiuli oradwrfivi formisTvisL usasrulod gluvi
koeficientebiT ganxilulia variaciuli utolobebi rogorc calmxrivi
ise ormxrivi winaRobiT. winaRobebi SeiZleba iyos sazRvarzec da
areSic. am utolobebisTvis dadgenilia monotonuri damokidebulebebi
amonaxsnsa da monacemebs Soris. Sedegebi gamoyenebulia zogierTi
kvazivariaciuli utolobis amonaxsnis arsebobis da erTaderaTobis
sakiTxebSi. xsenebuli monotonurobis principiT ormxrivi variaciuli
utolobisTvis mtkicdeba levi-stampakias tipis utoloba.
zemoTxsenebuli oradwrfivi formisTvis ganxilulia
siniorinis
aracxadi
amocanis
Sesabamisi
kvazivariaciuli
utoloba.
am
amocanisTvis
damtkicda
amonaxsnis
mdgradoba.
miRebulia
misi
aproqsimacia variaciuli utolobebis amonaxsnebiT zrdadi da klebadi
iteraciuli
procesebis
agebis
saSualebiT.
am
iteraciuli
procesebisTvis Sefasda naSTiTi wevrebi.


lokalizebulი სასაზღვრო-სივრცული integralur gantolebaTa
sistemebis Seswavla:
lokalizebuli parametriqsis saSualebiT Seswavlilia meore rigis
თანაბრად Zlierad elifsuri cvladkoeficientebiani diferencialuri
gantolebaTa sistemisaTvis dasmuli dirixles da robenis tipis
amocanებis Sesabamisi lokalizebuli sasazRvro-sivrcული integralur
gantolebaTa sistemები (Localized Boundary-Domain Integro- Differential Equations).
kerZod, naCvenebia eqvivalentoba sasazRvro amocanebisa da Sesabamisi
sasazRvro-sivrciTi integraluri gantolebaTa sistemis. damtkicebulia
sasazRvro-sivrciTi integraluri gantolebaTa sistemis Sesabamisi operatorებიs Sebrunebadoba sobolevis tipis sivrceebSi. lokalizebuli
parametriqsis saSualebiT Seswavlilia agreTve araeTgvarovani piezoeleqtro-drekadobis Teoriis dirixlesa da robenis tipis amocanebis
Sesabamisi
lokalizebuli
sasazRvro-sivrculi
integraluri
gantolebaTa sistemebi.

drekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba
programa #
gamokvleva.

4:

uwyvet

tanTa

meqanikis

zogierTi

sasazRvro

amocanis

Seswavlilia eleqtrodrekadobis sakontaqto da bzarTa Teoriis
amocanebi erTgvarovani da araerTgvarovani piezo-eleqtruli sxeulebisaTvis. brtyeli deformaciis pirobebSi drekadi sibrtye gamagrebulia
sasruli drekadi CarTviT, romelzec moqmedebs tangencialuri da normaluri datvirTvebi, xolo usasrulobaSi gvaqvs meqanikuri da eleqtruli
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daZabulobebis erTgvarovani veli. analizur funqciaTa Teoriis meTodebiT
amocana dayvanilia singularul integro-diferencialur gantolebaTa
sistemaze. orTogonalur polinomTa meTodis gamoyenebiT es ukanaskneli
dayvanilia usasrulo algebrul gantolebaTa sistemaze. Seswavlilia
miRebuli sistemis regularobis sakiTxi da dafuZnebulia reduqciis
meTodis gamoyenebis SesaZlebloba.
ganxilulia agreTve piezo-eleqtruli masalisagan Sedgenil naxevarsivrceSi sivrciTi bzaris amocana. bzaris sazRvarze moqmedebs normaluri
Zabvebi. analizur funqciaTa Teoriis meTodebis gamoyenebiT amocana
dayvanilia bzaris gaxsnis aRmweri funqciis mimarT singularul integralur gantolebaze uZravi singularobebiT. miRebuli pirveli gvaris
singularuli integraluri gantoleba furies integraluri gardaqmniT
dayvanilia rimanis amocanaze, romlis amonaxsni warmodgenilia kvadraturebSi. miRebulia asimptoturi Sefasebebi rogorc CarTvis boloebis
maxloblobaSi, aseve bzaris boloebSi (r.bancuri, n.SavlayaZe).
Seswavlilia
drekadSemavsebliani
cilindrulTan
miaxloebuli
orTotropuli brunviTi garsebis mdgradoba, romlebic imyofebian
temperaturis da wnevis moqmedebis qveS. iTvleba, rom garsis sxeulSi
temperatura Tanabrad aris ganawilebuli. ganxilulia garsebi, romelTa
zedapiris msaxvelis forma aRiwereba paraboluri kanoniT. Seswavlilia
rogorc dadebiTi ise uaryofiTi gausis simrudis mqone garsebi. miRebulia
formulebi kritikuli datvirTvis da talRis warmoqmnis formis
gansasazRvravad (s. kukujanovi).
Seswavlilia
or forovan koncentrul cilindrs Soris siTxis
dinebis mdgradobis amocana, rodesac dinebaze moqmedebs radianuli da
temperaturuli gradienti.
Seswavlil iqna is moZraobebi, romlebic
warmoiSveba siTxis dinebis mdgradobis dakargvis Sedegad. cilindrebs
Soris manZilebis gazrda iwvevs bifurkaciis wertilebis Semcirebas da
Sesabamisad bifurkaciis diagramis gamartivebas (l. SafaqiZe).
Seswavlilia
optimaluri
xvrelebis
moZebnis
amocana
drekadi
kvadratisaTvis, romlis gverdebze moqmedebs sworfuZiani Stampebi, xolo
Stampebis Sua wertilebze modebulia Seyursuli Zalebi. ucnobi xvrelebis
sazRvari
Tavisufalia
gare
datvirTvisagan.
kompleqsuri
cvladis
funqciaTa Teoriis meTodebis gamoyenebiT amocana miyvanilia rimanhilbertis
amocanaze
wrisaTvis
da
agebulia
amocanis
amoxsna
(l.gogolauri).

algebris ganyofileba
programa # 5: homologiuri algebra, K-Teoria, kategoriaTa Teoria da
arakomutaciuri geometria
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
აიგო ტრიანგულირებადი კატეგორიების ლოკალიზაცია და კოლოკალიზაცია
მსუქანი ქვეკატეგორიების მიმართ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირდა გრძელი
ზუსტი მიმდევრობის სახით (თ.კანდელაკი და ხ. ინასარიძე).
ასოციურ და ლის ალგებრებს შორის კლასიკური შეუღლება გადატანილია
შესაბამისი
2-ობიექტებისათვის,
ანუ
განხორციელებულია
ამ
შეუღლების
კლასიფიკაცია. კლასიკური ჯგუფური ალგებრის ფუნქტორი განზოგადებულია
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ჯგუფების და ერთეულიანი ასოციური ალგებრების ჯვარედინი მოდულების
კატეგორიებს შორის. აგებულია მისი მარჯვენა შეუღლებული და დასაბუთებულია,
რომ ეს შეუღლება არის ბუნებრივი გაგრძელება კარგად ცნობილი შეუღლებისა
ჯგუფების და ერთეულიანი ასოციური ალგებრების კატეგორიებს შორის.
დამტკიცებულია, რომ ჯგუფების ჯვარედინ მოდულზე და მის შესაბამის
ერთეულიან ასოციურ ალგებრების ჯვარედინ მოდულზე მოდულების კატეგორიები
ერთმანეთის ექვივალენტურია (ე.ხმალაძე).
შესწავლილ იქნა კარუბი-ვილამაიერის ალგებრული K-ფუნქტორების ჰომოტოპიური თვისებები ლოცალურად ამოზნექილი ალგებრების კატეგორიაზე.
დამტკიცდა რომ კარუბი-ვილამაიერის ალგებრული K-ჯგუფები იზომორფულია
გლუვი K-ჯგუფების კვაზი-სტაბილური ლოკალურად ამოზნექილი ალგებრებისათვის
(ხ.ინასარიძე).
გაგრძელებული იყო ალტერნაციული ალგებრების მოქმედებების თვისებების
შესწავლა. კერძოდ, განხილული იყო ექთორის არსებობის საკითხი კომუტაციური
ალტერნაციული ალგებრების კატეგორიაში. დადგინდა ამ ობიექტის არსებობის
საკმარისი პირობები და მიღებულია შესაბამისი კონსტრუქცია. ანალოგიური
საკითხი გამოკვლეულია ალტერნაციული ალგებრების ზოგად კატეგორიაში, სადაც
F ველის მახასიათებელი (რომელზეც ალგებრებია განხილული) არ არის 2.
შემთხვევა char F=2 შესწავლილი იყო ჩემი და ესპანელი თანაავტორების ნაშრომში.
განმარტებულია F ახალი ცნებები, რომელთა ტერმინებში ნაპოვნია ექთორის
არსებობის საკმარისი პირობები ზოგადი F ველის შემთხვევაში. ამ მიმართულებით
მიღებული შედეგების გამოყენება შესაძლებელია ალტერნაციული ალგებრების
წინააღმდეგობისა და კოჰომოლოგიის თეორიაში ანალოგიურად იმისა, რასაც ადგილი აქვს ასოციური ალგებრებისა და შესაბამისი ბიმულტიპლიკაციების
ალგებრის შემთხვევაში მაკ ლეინისა და ჰოხშილდის შრომების მიხედვით. ეს
შრომა შესრულებულია ხ.მ. კაზასთან და მ. ლადრასთან ერთად (თ. დათუაშვილი).
ვთქვათ T არის ფუნქტორი ჯგუფების მრავალნაირობიდან ჯგუფების
კატეგორიაში და k>=1. თუ T-ს i- ური არააბელური წარმოებული ფუნქტორის
სიმპლიციური ხარისხი sdeg(Li(T))<= k ნებისმიერი T-სათვის, რომლის ხარისხი
deg(T)=1, მაშინ deg(Li(T))<= nk ნებისმიერი T- სათვის რომლის ხარისხი deg(T)=n.
აგებულ იქნა შეუღლებულ ფუნქტორთა წყვილი ჯგუფების და ასოციური ალგებრების
ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის, რის საშუალებითაც დამყარდა
ურთიერთცალსახა თანადობა ჯგუფების ჯვარედინი მოდულის მოდულარულ
სტრუქტურასა და მისი შესაბამისი ასოციური ალგებრების ჯვარედინი მოდულის
მოდულურ სტრუქტურას შორის (ნ.ინასარიძე).
ნაჩვენებია, რომ წინა-ჰოპფის მონადები არის გალუას გადაწნული სტრუქტურების კერძო შემთხვევები. გარდა ამისა, მოცემულია ახალი პირობები, რომლებიც
უზრუნველყოფს რომ ზოგადი ბიმონადა იყოს ჰოპფის. მოცემულია ეფექტური დაწევის
მორფიზმების დახასიათება ზოგიერთ მონოიდალურ კატეგორიაში. მოცემულია
აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისა, რომ წმინდა მორფიზმი ლოკალურად
წარმოდგენად კატეგორიაში იყოს ეფექტური დაწევის მორფიზმი. შესწავლილია კვაზიფრობენიუსის მონადების და კომონადების თვისებები და მოცემულია მათი
რამოდენიმე გამოყენება (ბ. მესაბლიშვილი).
ჩვენს მიერ ადრე დამტკიცებული ნახევრადმოდულების პროექციული
რეზოლვენტების შედარების თეორემები გავაძლიერეთ იმ შემთხვევისათვის, როცა
ნახევრადმოდულები შეკვეცადია (ა.პაჭკორია).
16

ნაპოვნია საკუთრივი ფაქტორიზაციის სისტემის ერთი ახალი სტაბილურობის
თვისება. ამისათვის შემოტანილია დაბალანსებული/რეფლექტური ეფექტური დაწევის
მორფიზმის ცნება. ნაჩვენებია, რომ თუ (E,M) არის საკუთრივი ფაქტორიზაციის
სისტემა, მაშინ E არის მდგრადი M-დაბალანსებული M-რეფლექტური ეფექტური
დაწევის მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკების მიმართ. აქედან, კერძოდ,
გამომდინარეობს,
რომ
თუ
კატეგორიაში
გვაქვს
რეგულარულ
ეპი-მონო
ფაქტორიზაციები, მაშინ რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მდგრადია
დაბალანსებული ეფექტური დაწევის მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკების მიმართ.
მოყვანილია დაბალანსებული ეფექტური დაწევის მორფიზმების მაგალითები. ნაპოვნია
ზემოთმოყვანილი დებულების სხვა გამოყენებებიც. ნორსისტერნ უნივერსიტეტის (აშშ)
პროფ. ალექს მარტსინკოვსკი და დრ. ოანა ველიჩესთან ერთად შესწავლილია
მოდულების სტაბილური კატეგორიის ზოგიერთი თვისება. კერძოდ, ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ ამ კატეგორიის მორფიზმი იყოს
მონომორფიზმები (შესაბ. ეპიმორფიზმები). ამ კრიტერიუმების გამოყენებით ნაპოვნია
ამ კატეგორიის ისეთი მორფიზმი, რომელიც არის მონომორფიზმიც და ეპიმორფიზმიც,
მაგრამ არ არის იზომორფიზმი, მემკვიდრეობითი რგოლის შემთხვევაში. აქედან
გამომდინარეობს, რომ აღნიშნული კატეგორია არ არის აბელური, თუმცა არის
ადიტიური, ასეთი რგოლის შემთხვევაში. მიღებული შედეგი განზოგადოებულია
ზოგიერთი არამემკვიდრეობითი რგოლების შემთხვევაზე, შესაბამისი სრულად
ინექციური ფუნქტორის აგების საშუალებით. გარდა ამისა, განისაზღვრა სტაბილური
კატეგორია ნებისმიერი ადიტიური კატეგორიისათვის. ამის გამოყენებით განისაზღვრა
R-მოდულების n-სტაბილური კატეგორია, ნებისმიერი ნატურალური n-სათვის. ამის
შემდეგ განისაზღვრა R რგოლის სტაბილური განზომილება როგორც ის უმცირესი n,
რომლისთვისაც
R-მოდულების
n-სტაბილური
კატეგორია
ტრივიალურია
(დ.ზანგურაშვილი).

geometria-topologiis ganyofileba
programa # 6: ტოპოლოგიურ, ალგებრულ და გეომეტრიულ ობიექტებთან
დაკავშირებული ალგებრული სტრუქტურები და მათი გამოყენებანი მათემატიკისა და
ფიზიკის სხვადასხვა ამოცანებში.
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
ადრეულ ნაშრომებში ავტორს ფიბრაციის პრედიფერენციალი აგებული ჰქონდა
დაფარვის
სპექტრული
მიმდევრობის
გამოყენებით.
ამჟამად
მოხერხდა
პრედიფერენციალის პირდაპირი აგება ჰომოლოგიის შემთხვევაში (ნ. ბერიკაშვილი).
სხვადასხვა ტიპის ველის ტოპოლოგიურ თეორიებში ბუნებრივად ჩნდება
ნაირგვარი ტიპის ჰომოტოპიური ალგებრები და კატეგორიები (A∞, L∞, etc.) . აქ
მნიშვნელოვანი პრობლემაა იმის გამოკვლევა, როდის არიან ეს ობიექტები ექვივალენტურნი. ავტორის ადრინდელ შრომებზე დაყრდნობით მოწოდებულია ასეთ
ექვივალენტობის კრიტერიუმი და შესაბამისი წინააღმდეგობის თეორია (თ.
ქადეიშვილი).
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განმარტებულია ერთი უნივერსალური გრაფების კომპლექსი და მოცემულია
მისი ზოგიერთი გამოყენება, კერძოდ მარყუჟთა სივრცეთა მოდელის ასაგებად (ს.
სანებლიძე).
მიღებულია მარტივ ლის ალგებრებში ნახევრადმარტივი, ნილპოტენტური და
შერეული ტიპის ნილპოტენტების დახასიათება და კლასიფიკაცია (ა. ელაშვილი,
ერთობლივი კვლევა ამერიკელ კოლეგებთან V.Kac (MIT) და E.Vinberg (MGU) ერთად).
დამტკიცებულია, რომ ბუხშტაბერის, კრიჩევერის და ნადირაძის ფორმალური
ჯუფები ერთმანეთს ემთხვევა (მ. ბაკურაძე).
დამტკიცებულია, რომ ჯეტ-ასახვა გარდაქმნის წრფივ დიფერენციალურ
შემოტანილია ტეილორის კომპლექსის ცნება,
სისტემას წრფივ სხვაობიან სისტემად;
და აგებულია ურთიერთცალსახა თანადობა წრფივ დინამიურ სისტემებსა და
ტეილორის კომპლექსებს შორის (ვ. ლომაძე).

maTematikuri logikis ganyofileba
programa # 7: GLP პოლიმოდალური დამტკიცებადობის ლოგიკის ტოპოლოგიური
სისრულე.
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
ამ ამოცანაში ჩვენი მიზანი იყო GLP პოლიმოდალური დამტკიცებადობის
ლოგიკისათვის ტოპოლოგიური სისრულის პრობლემის გადაჭრა d-სემანტიკაში.
ნებისმიერ საკმაოდ ძლიერ თეორიაში შეიძლება განისაზღვროს nდამტკიცებადობის ცნება, ყოველი n ნატურალური რიცხვისათვის. ყველა
n-დამტკიცებადობის პრედიკატის, ერთად აღებულის ლოგიკა პირველად შემოიღო
ჯაფარიძემ 1986 წელს და დღეს-დღეობით იგი ცნობილია, როგორც ჯაფარიძის
პოლიმოდალური დამტკიცებადობის ლოგიკა GLP. ჯაფარიძემ დაამტკიცა GLP-ს
არითმეტიკული სისრულე, რის შემდეგაც ეს ლოგიკა ინტენსიურად შეისწავლებოდა
დარგის ისეთი გამოჩენილი მკვლევრების მიერ, როგორებიცაა ბულოსი, იგნატიევი და
ბეკლემიშევი. უფრო მოგვიანებით ნაპოვნი იქნა GLP სისტემის საინტერესო
გამოყენებები დამტკიცებათა თეორიასა და არითმეტიკის ორდინალურ ანალიზში.
კერძოდ, GLP წარმოშობს ორდინალური აღნიშვნების ბუნებრივ სისტემას 0
ორდინალისათვის. ამან GLP ლოგიკასა და მის ფრაგმენტებს ადგილი დაუმკვიდრა ამ
დარგში ყველაზე შესწავლად სისტემებს შორის.
GL ლოგიკას, რომელიც GLP ლოგიკის უნიმოდალური ფრაგმენტია, კარგი
რელაციური სემანტიკა გააჩნია. სეგერბერგმა აჩვენა, რომ GL სრულია სასრული
ირეფლექსური ხეების მიმართ. GL-ის ტოპოლოგიური სემანტიკა განავითარა ესაკიამ,
რომელმაც აჩვენა, რომ GL-ის ტოპოლოგიური მოდელები ზუსტად კანტორის
გაიშვიათებული სივრცეებია. აბაშიძემ და ბლასმა აჩვენეს, რომ GL არის მოდალური
ლოგიკა  ორდინალისა, მის ინტერვალურ ტოპოლოგიაში. ამრიგად, GL სრულია
რელაციურადაც და ტოპოლოგიურადაც.
GLP-ს შემთხვევაში ვითარება არსებითად განსხვავებულია. ცნობილია, რომ
GLP-ს ბიმოდალურ ფრაგმენტ GLB-საც კი არ გააჩნია არატრივიალური რელაციური
მოდელები. ამ დაბრკოლებისთვის გვერდის ავლის მიზნით, იგნატიევის შრომამ
საფუძველი ჩაუყარა GLP-სადმი რელაციური მიდგომის შესწავლას. შემდგომი
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არსებითი წინსვლა ეკუთვნის ბეკლემიშევს, რომელმაც შემოიღო GLP-ს მნიშვნელოვანი
ქვესისტემა J ერთობ საინტერესო რელაციური მოდელებით. 2010 წელს ბეკლემიშევმა,
ბეჟანიშვილმა და იკარდმა აჩვენეს, რომ GLP-ს ბიმოდალური ფრაგმენტი GLB
ტოპოლოგიურად სრულია. თუმცაღა, მათი ტექნიკა უშუალოდ ვერ ვრცელდება უკვე
GLP-ს სამმოდალობიან ფრაგმენტზე. ამრიგად, GLP-ს ტოპოლოგიური სისრულე მნიშვნელოვან ღია პრობლემად რჩებოდა. სინამდვილეში არ იყო ცნობილი GLP-ს არც ერთი
არატრივიალური ტოპოლოგიური მოდელი.
ამ პრობლემის გადაჭრისას ჩვენი ძირითადი იარაღი იყო გაიშვიათებულ
სივრცეთა მაქსიმალური გაფართოებებისა და ზღვრულად მაქსიმალური გაფართოებების ახალი კონსტრუქციების შემოღება, ისევე როგორც ორდინალების dნამრავლის ცნების შემოღება. ამ კონსტრუქციების საშუალებით აიგო არატრივიალური
პოლიტოპოლოგიური სივრცე და დამტკიცდა, რომ ეს სივრცე წარმოადგენს GLP
პოლიმოდალური ლოგიკის ზუსტ მოდელს. აგებული სივრცე წარმოადგენს 0
ორდინალის
ინტერვალური
ტოპოლოგიის
ეტაპობრივი
გაფართოებების
ერთობლიობას.
შესაბამისად,
აბაშიძე-ბლასის
შედეგი
განზოგადდა
GLP
ლოგიკისათვის, ანუ ამ ლოგიკის ტოპოლოგიური სისრულის საკითხი გადაიჭრა
ძლიერი ფორმით.

albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis ganyofileba
programa # 8: optimaluri investirebisa da hejirebis amocanebi
SezRuduli informaciisa da modelis ganuzRvrelobis pirobebSi.
ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
Seswavlilia saSualo sargeblianobis robastuli maqsimizaciis
amocana finansuri bazris modelebisTvis, sadac ZiriTadi aqtivis fasi
aRiwereba difuziuri procesiT, romlis gadatanis koeficienti da
volatiloba ganusazRvrelia. Mmocemulia optimaluri strategiis cxadi
daxasiaTeba
Hbelman-aizeqsis
gantolebis
amonaxsnis
saSualebiT
(toronjaZe).
Cven adreul naSromebSi Seswavlili iyo erTganzomilebiani parametris rekursiuli Sefasebebis asimtoturi Tvisebebi semimartingaluri
statistikuri modelebisaTvis. am naSromebis Sedegebze dayrdnobiT,
mocemulia
pirobebi, romlebic uzrunvelyofs parametris rekursiuli
Sefasebis saTanado asimptotur yofaqcevas iseTi sxvadasxva kerZo
modelebisaTvis, rogorebicaa multivariantuli procesebi, levis tipis
procesebis konkretuli versiebi, difuziuri procesebi (lazrieva).
Seswavlilia minimaluri dispersiis mqone hejis povnis amocana finansuri bazris zogad semimartingalur modelebisTvis. naCvenebia rom am
amocanis fasis funqcia warmoadgens kvadratul samwevrs da misi
koeficientebisTvis gamoyvanilia Seqceuli stoqasturi diferencialuri
gantolebaTa sistema. Aam sistemis
amonaxsnis saSualebiT miRebulia
optimaluri strategiebis daxasiaTeba (mania).
moyvanilia BMO-martingalebis Sesaxeb ramdenime klasikuri Teoremis
axali damtkicebebi Seqceuli stoqasturi diferencialuri gantolebebis
gamoyenebiT da gaumjobesebulia am martingalebis BMO normebis Sefasebebi
(m. mania).
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ganixileba maqsimaluri dasajerobis meTodi hilbertis sivrceSi.
ganzogadoebulia
kramer-raos
utoloba
usasruloganzomilebian
sivrceebSi gluvi zomebis Teoriisa da stoqasturi variaciuli aRricxvis
(malivenis aRricxvis) gamoyenebiT (o. furTuxia).
Seswavlilia SemTxveviT procesTa nawilobriv-dakvirvebadi wyvilis
optimaluri gaCerebis amocanis e.w. reduqciis (dayvanis) problema srulad
dakvirvebad amocanaze (o. furTuxia).
aRwerilia albaTobis Teoriis is meTodebi, romlebic
zogierTi
aproqsimaciis polinomebis Sefasebis saSualebas gvaZleven, kerZod,
koncentraciis funqciisaTvis miRebulia ragozinis utoloba (ServaSiZe).
nawilobriv dakvirvebadi komponentebis saSualebiT dadgenilia
gulovani Sefasebebi keilson-viSartis modelisaTvis (ServaSiZe).

Teoriuli fizikis ganyofileba
programa # 9: yaliburi kvanturi velebis Teoriis maTematikuri modelebis
kvleva da maTi gamoyenebebi.

ZiriTadi mecnieruli Sedegebis mokle mimoxilva
განხილულია მაგნიტურ ველში მოთავსებული მჭიდრო ბმის მოდელი ფიჭურ
მესერზე. გამოყენებულია კვანტური ჯგუფის ფუნქციონალური წარმოდგენა და
ჰარპერის განტოლება ჩაწერილია ორი ფუნქციონალური განტოლების სახით.
ჩატარებულია ფუნქციონალური ორგანტოლებიანი სისტემის რედუცირება ერთ
განტოლებაზე. ანალიზურად არის შესწავლილი ამ ამოხსნების თვისებები და
მიღებულია რიგი თანაფარდობებისა (ბეტეს ტიპის თანაფარდობები, ჯამთა წესი და
სხვა), რომლებიც ცხადყოფენ სისტემის მოწესრიგებულ სტრუქტურას. შესწავლილია
ტუნელური ეფექტები ჰოლის ორშრიანი სისტემაში შევსების შემთხვევაში. კერძოდ,
ნაჩვენებია, რომ ჰოლის დენისათვის არსებობს კრიტიკული მნიშვნელობა
. იმ
შემთხვევაში როდესაც ჰოლის დენი
ნაკლებია კრიტიკულ მნიშვნელობზე (
),
შრეებს შორის წარმოიქმნება არადისიპაციური ტუნელური დენი, რომელიც ქრება
შემთხვევაში. გამოკვლეულია ჰოლის ორშრიანი სისტემაში ნამბუ–გოლდსტოუნის
მოდების საკითხი
შევსების შემთხვევაში. გამოთვლილია შესაბამისი
დისპერსიული თანაფარდობები და კოჰერენტობის მახასიათებელი მანძილები. შრეთაშორისი კოჰერენტობა შესწავლილია ნულოვანი ტუნელირების შემთხვევაში და
ნაჩვენებია, რომ არსებობს ერთი ნულოვანი მოდა (მ.ელიაშვილი, გ.ციციშვილი).
ნამბუ-იონა-ლაზინიოს მოდელში მიღებულმა ფაზურმა დიაგრამამ (ტემპერატურაქიმიური პოტენციალის სიბტყეში) გამოავლინა არსებითი განსხვავება სხვადასხვა
რეგულარიზაციების სქემების შორის. კერძოთ, ჩამოჭრის რეგულარიზაციისგან
განსხვავებით, განზომილებით რეგულარიზაციაში მივიღეთ პირველი რიგის ფაზური
გადასვლა. ანალოგიური განსხვავება მივიღეთ მეზონების
თვისებების აღწერაში
(ა.კვინიხიძე).
გაანალიზებულია სპინური შემადგენლების გადახლართვის დამოკიდებულება
ლაზერის ინტენსივობაზე ძლიერ ლაზერულ ველში მოთავსებული ორი მძიმე
ნაწილაკის ბმული მდგომარეობის შემთხვევაში. ორი სპინიანი ნაწილაკის დინამიკა
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ბრტყელი ელექტრომაგნიტური ტალღისათვის დადგენილია ელექტრული დიპოლური
მიახლოების მიღმა ნახევრად-კლასიკურ მიახლოებაში (ა.ხვედელიძე).
დეტალურად
შესწავლილია
ოსცილირებადი
ინსტანტონური
ამოხსნები.
ნაჩვენებია რომ ინსტანტონს N ოსცილაციით გააჩნია ზუსტად N უარყოფითი მოდა
წრფივი შეშფოთებების სპექტრში, რაც მიუთითებს იმაზე რომ ინსტანტონები N>1
ოსცილაციით არ წარმოადგენენ ფიზიკურ საბოლოო კონფიგურაციებს, არამედ არიან
არასტაბილური შუალედური თერმული კონფიგურაციები. ინსტანტონი N=1 ით კი
აღწერს გაბრუდებული სივრცის დაშლას (გ.ლავრელაშვილი).
და
ჯგუფური ცვლადების გამოყენებით აღიწერა
სიმის
დინამიკა კონფორმულ ყალიბში. განხილული იქნა სიმის ზედაპირების ქვეკლასი
მუდმივი ინდუცირებული მეტრიკით და
პროექციებზე. აღნიშნული ქვეკლასისთვის
მოიძებნა სიმის განტოლებების ზოგადი ამოხსნა, რომლისთვისაც გამოითვალა
იზომეტრული გარდაქმნების შესაბამისი შენახვადი მუხტები. ამოხსნების ქვეკლასი
აღიწერა სასრული რაოდენობის პარამეტრებით. ამ პარამეტრთა სივრცეზე გამოთვლილ
იქნა პუასონის ფრჩხილების სტრუქტურა, დამყარდა მისი კავშირი
ნაწილაკის დინამიკასთან და გაანალიზდა დაკვანტვის შესაძლო გზები.
შესწავლილი იქნა ბოზონური სიმის დინამიკა
განზომილებიან სივრცე–დროში
სტატიკურ ყალიბში. სისტემა აღიწერა
უმასო თავისუფალი ველებით,
რომლებთაც ედებათ ბმა
, სადაც
უმასო თეორიის კონფორმული
გარდაქმნების გენერატორებია. დაკვანტული იქნა უმასო თეორია და ფიზიკური
ჰილბერტის სივრცე განისაზღვრა
პირობებით. განმარტებული იქნა
პუანკარე სიმეტრიის გენერატორების მოქმედება ფიზიკურ ჰილბერტის სივრცეზე და
კრიტიკული განზომილების მნიშვნელობა
მიღებული იქნა ბუსტის
გენერატორების კომუტაციური თანაფარდობებიდან. გაანალიზდა კავშირი სიმის
კოვარიანტულ დაკვანტვასთან.
ნაწილაკის დინამიკა
სივრცეში დაკვანტული იქნა სტატიკურ ყალიბში,
რომელიც იძლევა კოორდინატულ წარმოდგენას სივრცით კოორდინატებზე
დამოკიდებული ტალღური ფუნქციებით. აგებული იქნა ენერგიის კვადრატის
ოპერატორი, რომელიც კავადრატულია ნაწილაკის იმპულსებისი მიმართ და შეიცავს
სკალარული სიმრუდის წევრს. გაანალიზდა ამ ოპერატორის თვითშეუღლებადობა და
გამოთვლილი იქნა მისი სპექტრი. შემდეგ აგებული იქნა სივრცის იზომეტრიის ჯგუფის
უნიტარული წარმოდგენები და დადგინდა კვანტური თანაფარდობები კაზიმირის
რიცხვებს შორის (გ.ჯორჯაძე).
ჩატარებულია კვლევა გლუონის მატერიის მდგომარეობის განტოლების
შესასწავლად,
კერძოდ
ეფექტური
პოტენციალის
მიახლოება
შედგენილი
ოპერატორებისთვის განზოგადოებულია არანულოვანი ტემპერატურებისთვის და მისი
მეშვეობით პირველადი პრინციპეპიდან გამომდინარე მიღებულია მდგომარეობის
განტოლება SU(3) იანგ-მილსის ველებისთვის. ის არსებითად არაპერტურბაციული
ხასიათისაა, რადგან უსასრულო რაოდენობის წევრების აჯამვას გულისხმობს. იგი
დამოკიდებულია არა ბმის მუდმივაზე, არამედ მასურ ღრეჩოზე, რომელიც
პასუხისმგებელია
ქვანტური
ქრომოდინამიკის
ძირითადი
მდგომარეობის
სტრუქტურაზე დიდ მანძილებზე. დადგენილ იქნა ყველა თერმოდინამიკური სიდიდე
დაბალი ტემპერატურების არეში, სადაც მესერეული მიახლოების გამოთვლები
აწყდებიან დიდ არაცალსახობებს.
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შესწავლილია სამი ურთიერთმოქმედი სკალარული ველის თეორია დარღვეული
SU(2)
სიმეტრიით.
გამოკვლეულია შრედინგერის განტოლება და მიღებულია
ენერგეტიკული სპექტრის დამოკიდებულება დაკვანტულ მუხტზე, რაც შეესაბამება
სისტემის მუხტურ სიმეტრიას. ბმული მდგომარეობების ენერგია არის კლასიკური
ენერგიის და კვანტური აგზნებების ენერგიების ჯამი. შედეგი არ არის დამოკიდებული
ურთიერთქმედების პოტენციალის კონკრეტულ სახეზე. (ვ.გოგოხია, ა.შურღაია)
განვითარებული
იქნა
რენორმ–ინვარიანტული
დისპერსიული
მიდგომა
პერტურბაციულ კვანტურ ქრომოდინამიკაში. ეს მეთოდი გამოყენებული იქნა ტაუ–
ლეპტონის ინკლუზიური ჰადრონული დაშლების შესასწავლად. შემოწმდა კვარკ–
ჰადრონული დუალობის პრინციპის ახალი ფორმულირება. შესწავლილი იქნა ტაუ
ლეპტონის დაშლები „არაუცნაურ“ აქსიალურ–ვექტორულ არხში, ახალი თეორიული
ფორმულებით დამუშავებული იქნა ALEPH2005 და OPAL1998 მონაცემები აქსიალურ
არხში, განსაზღვრული იქნა ძლიერი ურთირთმოქმედების მუდმივის რიცხვითი
მნიშვნელობა და კვარკ–ადრონული დუალობის არის სასაზღვრო იმპულსის სიდიდე.
შესწავლილი იქნა ტაუ ლეპტონის ადრონული დაშლები ვექტორულ არხში
კვანტური ქრომოდინამიკის დისპერსიული მიდგომის და ვექტორული დომინანტობის
ანზაცის კომბინირებული გამოყენებით. ტაუ ლეპტონის დაშლების მონაცემებიდან
შეფასდა მოდელის პარამეტრები. მიღებული იქნა ექსპერიმენტის კორექტული აღწერა.
მიღებულ შედეგებზე მზადდება სტატიები რომლებიც უახლოეს ხანებში გაიგზავნება
ელექტრონული სტატიების ბაზაში და ჟურნალში (ბ.მაღრაძე).
განხილულია Hჰელიუმ-3 და Hჰელიუმ-4 ბირთვების ტალღური ფუნქციების
რელატივიზაციის საკითხი. Gგათვლილია Hჰელიუმ-4 - ჰელიუმ-3 ფრაგმენტაციის
პროცესი C-12 სამიზნეზე. ამ პროცესის განივკვეთი გამოისახება ამ ბირთვების
რელატივისტური ტალღური ფუნქციების გადაფარვის ინტეგრალის საშუალებით. ამ
ბირთვების რელატივისტური ტალღური ფუნქციების პარამეტრები დადგენილია
თეორიული გათვლების ეხპერიმენტულ მონაცემებთან შედარებით. ქსპერიმენტი
ჩატარებულია დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის
პროპანის ბუშტოვან კამერაზე.

22

Tavi 4. 2012 wels institutis mier an TanamonawileobiT
Catarebuli samecniero konferenciebi


Tsu a. razmaZis maTematikis institutis samecniero konferencia, 3 - 7
dekemberi, 2012 w. konferenciis veb-gverdi: www.rmi.ge/geo/conferences



saqarTvelos maTematikosTa kavSiris III yovelwliuri konferencia,
baTumi, 2-9 seqtemberi, 2012 w. (saorganizacio komitetis Tav-re r. duhttp://rmi.ge/~gmu/III_Annual_Conference/
duCava)
konf.
veb-gverdi:
geo/G_III_Annual.htm



maTematikuri logikis ganyofilebis TanamSromlebis mier 2012 wlis
23 - 27 ivliss organizebul iqna saerTaSoriso Sexvedra „International
Workshop on Topological Methods in Logic III“ dargis 20 mowinave specialistis
monawileobiT. konferenciaze ganxilul iqna proeqtis farglebSi
miRebuli Sedegebi. garda amisa, adgili hqonda intensiur diskusiebs
da informaciis gacvlas proeqtis Tematikis irgvliv. gamoica
konferenciis moxsenebaTa Tezisebis krebuli. konferenciis vebgverdi: http://rmi.ge/tolo3.

Tavi 5. 2012 wels gamoqveynebuli da gamosaqveyneblad
gadacemuli samecniero naSromebi
2012 wels gamoqveynda institutis TanamSromelTa 91 samecniero
naSromi, maT Soris 4 monografia. 31 naSromi gamoqveynebulia impaqtfaqtoris mqone gamocemebSi. 2012 wels gamosaqveyneblad gadaeca 63
samecniero naSromi (ix. danarTi 1).

Tavi 6. 2012 wels sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul
samecniero forumebze wakiTxuli moxsenebebi
2012
wels
institutis
TanamSromlebma
gaakeTes
32
moxseneba
sazRvargareT gamarTul samecniero konferenciebze da 46 moxseneba
saqarTveloSi gamrTul samecniero konferenciebze (ix. danarTi 2).
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Tavi 7. saerTaSoriso samecniero TanamSromloba
ვ. კოკილაშვილმა და ა. მესხმა პოზნანის ა. მიცკევიჩის უნივერსიტეტის პროფესორ
მეჩისლავ
მასტილოსთან
ერთად
შეასრულეს
ერთობლივი
გამოკვლევა,
გამოსაქვეყნებლად მოამზადეს და გადასცეს ერთობლივი სტატია.
ლ. ეფრემიძემ შეასრულა ერთობლივი კვლევა პროფესორ ი. სპიტკოვსკისთან
(უილიამისა და მერის კოლეჯი, აშშ). მათ გამოაქვეყნეს ერთობლივი სტატია.
ვ. კოკილაშვილი და ა. მესხი განაგრძობდნენ მუშაობას ახალ ერთობლივ
მონოგრაფიაზე პროფესორ ს. სამკოსთან (ალგავრეს უნივერსიტეტი, ლისაბონის
სამეცნიერო კვლევების ცენტრი, პორტუგალია).
ა. მესხი ხანგრძლივი სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა მათემატიკურ
მეცნიერებათა სკოლაში, ლაჰორი, პაკისტანი (20 იანვარი-16 თებერვალი, 2012; 28სექტემბერი-20 დეკემბერი, 2012).
ივანე კიღურაძე 4 ივნისიდან 14 ივნისამდე მივლინებული იყო უკრაინაში.
მონაწილეობდა როგორც ოფიციალური ოპონენტი სადოქტორო დისერტაციის
დაცვაში კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის ეროვნულ უნივერსიტეტში (6 ივნისი,
2012 წ.). როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო
კონფერენციაში “დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენებები” (ქ.
კა¬მე¬ნეც-პოდოლსკი, 6-8 ივნისი, 2012 წ.) და სრულიად უკრაინის სამეცნიერო
კონფერენციაში “დიფერენციალური განტოლებები და მათი როლი გამოყენებით
მათემატიკაში” (ქ. ჩერნოვცი, 11-12 ივ¬ნისი, 2012 წ.).
როლანდ დუდუჩავა მიწვეული იყო ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებისათვის
პროექტის “კონვოლუციის ტიპის ოპერატორები: თვისებები, აპროქსიმაცია,
გამოყენებები” 2012 წლის 5 ოქტომბრიდან 25 ნოემბრამდე ბრუნეი დარუსსალამის
უნივერსიტეტში, ბრუნეი.
მიწვეული იყო ოპონენტად Тер-Аветисяна-ის საკანდიდატო დისერტაციის
დაცვაზე ”Некоторые уравнения типа свертки в диссипативном и консервативном
случаях” ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012 წლის 26 ივნისს.
oTar Wkadua m ივლინებული
იყო ბრუნელის უნივერსიტეტში (დიდი
ბრიტანეთი) სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად ა.წ. 1 აპრილიდან 1
აგვისტომდე, ეს სამეცნიერო კვლევები ტარდება EPSRC-ის გრანტის “Mathematical
Analysis of Localised Boundary- Domain Integral Equations for Variable Coefficient Boundary
Value Problems” ფარგლებში.
roland gaCeCilaZe იყო ლაჰორის უნივერსიტეტის (პაკისტანი) დოქტორანტის ნავედ ახმედის PhD სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი
ნაშრომის “Stability Estimates for the Elliptic and Parabolic Obstacle Problems” რეცენზენტი.
თ. დათუაშვილი იყო მიწვეული სამეცნიერო კვლევებისათვის სანტიაგო დე
კომპოსტელასა და ვიგოს უნივერსიტეტებში (ესპანეთი) 4 თვე; კაისერში, ერჯიეს
უნივერსიტეტში (თურქეთი) 20 დღე.
დ. ზანგურაშვილი იყო მიწვეული Northeastern University, Department of
Mathematics, (2 ოქტომბერი-3 დეკემბერი), სადაც გააკეთა მოხსენება: Effective codescent
morphisms in categories with the amalgamation property, Seminar “Representation Theory and
Related Topics”.
ე. ხმალაძე და ნ. ინასარიძე იყვნენ მიწვეული სამეცნიერო კვლევებისათვის
სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში (ესპანეთი, ოქტომბერი - დეკემბერი).
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ბ. მესაბლიშვილი იყო იყო მიწვეული სამეცნიერო კვლევებისათვის დიუსელდორფის უნივერსიტეტში (გერმანია, ივნისი ).
თ. ქადეიშვილი მიწვეული იყო სამეცნიერო კვლევებისათვის თეორიული ფიზიკის
საერთაშორისო ცენტრში ICTP ტრიესტეში, იტალია.
ა. ელაშვილი მიწვეული იყო სამეცნიერო კვლევებისათვის
ბილეფელდის
უნივერსიტეტში, გერმანია და IHES-ში, პარიზი.
გ.ლავრელაშვილი იმყოფებოდა სამეცნიერო თანამშრომლობის მიზნით 1
თებერვალი - 2 მარტი, 2012 მაქს პლანკის ინსტიტუტში გრავიტაციულ ფიზიკაში,
პოტსდამი, გერმანია და 2-30 აპრილი, 2012 CERN ში, ჟენევა, შვეიცარია.
გ. ჯორჯაძე იმყოფებოდა ბერლინის ჰომბოლტის უნივერსიტეტში გრძელვადიანი
მივლინებით (3 თვე) ერთობლივი კვლევით სამუშაოების ჩასატარებლად. ეს
სამუშაოები სრულდება ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტისა და ბერლინის
ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის საერთო სამეცნიერო კვლევითი პროექტის ფარგლებში.
პროექტს აფინასებს გერმანული ფონდი `VolkswagenStiftung’. ის სამწლიანია და
მთავრდება 2013 წლის თებერვალში.
ბ. მაღრაძე ჩილის ნაციონალური სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევების
დაფინანსების პროგრამით (FONDECYT) მიწვეულია კვანტური ქრომოდინამიკის
დარგში ერთერთი საკონკურსო პროექტის შეფასებაში.
ა. ხვედელიძე იმყოფება სამეცნიერო მივლინებაში დუბნის ბირთვული კვლევების
ინსტიტუში, სადაც იგი არის საქართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი.

Tavi 8. sagamomcemlo saqmianoba
Jurnali “a. razmaZis maTematikis institutis Sromebi”
(“Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute”)
2012 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 158-e – 150 gverdis
moculobiT, 159-e – 168 gverdis moculobiT, 160-e – 172 gverdis moculobiT.
160-e tomi mieZRvna profesor daviT kveselavas dabadebidan 100 wlisTavs.
158-e tomSi gamoqveynda 11 didi moculobis samecniero statia (4 –
qarTveli avtorebis, 1 – poloneli avtoris, 1 – portugalieli avtoris, 2
– Cineli avtorebis, 3 – saerTo indonezieli da iaponeli, ungreli,
pakistaneli da xorvati, serbi da rusi avtorebis).
159-e tomSi gamoqveynda 10 didi moculobis samecniero statia (9 –
qarTveli avtorebis, 1 – saerTo qarTveli da espaneli avtorebis) da 8
mokle
moxseneba
wakiTxuli
institutis
yovelwliur
samecniero
konferenciaze.
160-e tomSi gamoqveynda statia profesor d. kveselavas moRvaweobis
Sesaxeb da 12 didi moculobis samecniero statia (11 – qarTveli avtorebis,
1 – saerTo qarTveli avtorebis avtorTan didi britaneTidan).
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saqarTvelos maTematikuri Jurnali
(Georgian Mathematical Journal)
2012 wels gamovida 4 nomeri (777 gverdis moculobiT). tomi 48
statias Seicavs. aqedan 10 qarTveli avtorebisaa, 32 – ucxoeli
avtorebis, xolo 6 erToblivia qarTveli avtorisa amerikel, ungrel,
somex, Turq da pakistanel avtorebTan. gamoqveynebuli statiebidan
Sesrulebulia: erToblivad ilia vekuas gamoyenebiTi maTematikis
institutsa da ilias saxelmwifo universitetSi – 1, andria razmaZis
maTematikis institutSi – 6, ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetSi – 4, saqarTvelos teqnikur universitetSi – 3, akaki
wereTlis saxelmwifo universitetSi – 1, SoTa rusTavelis saxelmwifo
universitetSi
–
1,
saqarTvelos
sapatriarqos
wmida
andria
pirvelwodebulis qarTul universitetSi – 1, orma avtorma ori statia
gamoaqveyna.

Jurnali “memuarebi diferencialur gantolebebsa da
maTematikur fizikaSi”
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)
2012 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 55-e – 150 gverdis
moculobiT, 56-e – 148 gverdis moculobiT, 57-e – 178 gverdis moculobiT,
romelic mieZRvna profesor kusano takaSis 80 wlis iubiles.
55-e tomSi gamoqveynda qarTveli avtorebis monografia.
56-e tomSi gamoqveynda 6 didi moculobis samecniero statia (3 –
qarTveli avtorebis, 1 – alJireli avtorebis, 1 – ukraineli avtorebis, 1 –
saerTo qarTveli da amerikeli avtorebis, 1 – Cineli avtorebis) da 2
mokle moxseneba (qarTveli avtorebis).
57-e tomSi gamoqveynda 8 didi moculobis samecniero statia (4 –
iaponeli avtorebis, 1 – slovaki avtoris, 1 – serbi avtorebis, 1 –
ukraineli avtorebis, 1 – saerTo amerikeli, irlandieli da marokoeli
avtorebis).
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69. (M. Mania, M. Jeanblanc, M. Santacroce and M. Schweizer, Mean-variance hedging via
stochastic control and BSDEs for general semimartingales, Ann. Appl. Probab.y 22 (2012),
No. 6, 2388-2428.
70. M. Mania and B. Chikvinidze, On the Girsanov transformation of BMO martingales, Reports
of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Ints. Appl. Math. 26, (2012).
71. B. Mesablishvili, Notes on Bimonads and Hopf Monads, Theory Appl. Categ. 26 (2012), No.
10, 281–303.
72. B. Mesablishvili, Descent in monodal categories, Theory Appl. Categ. 27 (2012), No. 10, 210221.
73. B. Mesablishvili, Effective codescent morphisms in locally presentable categories, J. Math.
Sci. 186 (2012), No. 5.
74. *B. Mesablishvili, QF functors and (co)monads, J. Algebra 376 (2013), 101–122.
75. *A. Meskhi and G. Murtaza, Potential operators on cones of non-increasing functions, J Funct.
Spaces Appl. 2012, Article ID 474681, 26 pages, 2012 doi: 10.1155/2012/474681.
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76. *A. Meskhi and M. A. Zeighum, On the boundedness of product kernel operators with
measures. Georgian Math. J. 19 (2012), No. 3, 533-557. Doi: 10.1515/gmi-2012-0020.
77. *S. Mukhigulashvili and N. Partsvania, Two-point boundary value problems for strongly
singular higher-order linear differential equations with deviating arguments. Electron. J. Qual.
Theory Differ. Equ., 2012, No. 38, 1-34
(http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/p1045.pdf).
78. V. Paatashvili, On some properties of analytic functions from Smirnov class with a variable
exponent, Mem. Differential. Equations Math. Phys. 56 (2012), 73-88.
79. O. Purtukhia, On the Rao-Cramer inequality in an infinite-dimensional space, Proc. A.
Razmadze Math. Inst. 160 (2012), 121-134.
80. O. Purtukhia, Sobolev-Poincare Type Inequalities for Poisson Functionals. IV International
Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” . PCI’2012, Baku, Azerbaijan, volume
III, (2012), 173-177.
81. O. Purtukhia, E. Nadaraja and G. Sokhadze, Maximum likelihood estimates in Hilbert space,
Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Inst. Appl. Math. 26, (2012).
82. O. Purtukhia, Sobolev and logarithmic Sobolev type inequalities, AMIM 1 (2012).
83. L. Shapakidze, The Effect of the Gap Width on the Instability and Bifurcation of Flows
between Two Rotating Porous Cylinders, Proc. A. Razmadze Math. Inst. 158 (2012), 99-112.
84. N. Shavlakadze, Dynamical contact problem for elastic half space with absolutely rigid and
elastic inclusion, Proc. A. Razmadze Math. Inst. 159 (2012), 87-94.
85. *Sh. Tetunashvili, On divergence of Fourier series by some methods of summability, Function
Spaces and Applications, J. Funct. Spaces Appl. Article ID 542607, 9 pp.
doi:10.1155/2012/542607.
86. Sh. Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of a multiple trigonometric series with
Lebesgue nonintegrable sum, Bull. Georgian National Acad. Sci.. 6 (2012), No. 1, 39-42.
87. Sh. Tetunashvili, On Cantor's functionals, Proc. A. Razmadze Math. Inst. 159 (2012), 166-168.

2012 wels gamosaqveyneblad gadacemuli samecniero naSromebi
1.

2.
3.

4.
5.
6.

M. Ashordia, On conditions for the well-posedness of a nonlocal boundary value problem for a
class of systems of linear generalized differential equations with singularities. Mem.
Differential Equations Math. Phys. (accepted).
*M. Ashordia, On the general linear boundary value problems for impulsive systems with
singularities. Georgian Math. J. (accepted).
M. Ashordia, On a two-point singular boundary value problem for systems of nonlinear
generalized ordinary differential equations. Mem. Differential Equations Math. Phys.
(accepted).
*M. Ashordia, On a multi-point boundary value problem for systems of linear generalized
differential equations with singularities. (Russian) Differntsial’nye Uravneniya (submitted).
M. Bakuradze, Formal group laws by Buchstaber, Krichever and Nadiradze coinside, Russian
Math. Surv. (to appear).
R. Bantsuri and N. Shavlakadze, The boundary-contact problems electroelasticity for piezoelastic material with inclusion and cut. (Prikl. Mat. i Mech.) Journal Appl. Math. Mech.
(submitted)
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23.
24.

25.

26.

R. Bantsuri and N. Shavlakadze, The contact problem electroelasticity for piecewisehomogeneous plane with finite inclusion. Izv. Ross. Akad. Nauk, MTT, (Mechanics of solids)
(submitted).
L. Beklemishev and D. Gabelaia, Topological completeness of the provability logic GLP,
Annals of Pure and Applied Logic (submitted).
L. Beklemishev and D. Gabelaia, Topological interpretations of provability logic, Trends in
Logic issue dedicated to the memory of Leo Esakia.
*M. Beriashvili and A. Kirtadze, Non-separable measures with the uniqueness property and
measurability of functions, Expositione Mathematicae (accepted).
*G. Berikelashvili and N. Khomeriki, On a numerical solution of one nonlocal boundary value
problem with mixed Dirichlet-Neumann conditions. Lithuanian Math. J. (submitted).
*G. Berikelashvili and M. Mirianashvili, On the convergence of difference schemes for
generalized Benjamin-Bona-Mahony equation. Numer. Methods Partial Differential Equations
(submitted).
G. Bezhanishvili and N. Bezhanishvili, Canonical formulas for wK4. Review of Symbolic
Logic (submitted).
G. Bezhanishvili, N. Bezhanishvili, and J. Harding, Modal compact Hausdorff spaces, Journal
of Logic and Computation (submitted).
G. Bezhanishvili, N. Bezhanishvili, and John Harding. Modal de Vries algebras. Submitted,
2012.
G. Bezhanishvili, D. Gabelaia and M. Jibladze, Funayama’s Theorem Revisited. Accepted to
Order. 2012.
T. Buchukuri, Some Boundary Value Problems In Mindlin's Model Of Piezoelectricity.
Submitted to: Proc. A. Razmadze Math. Inst.
J. M. Casas, T. Datuashvili and M. Ladra, Actor of a Lie--Leibniz algebra, to appear in
Comm. Algebra 41 (4) (2013), 1-18; DOI 10.1080/0092. 7872.2011.644608.
J. M. Casas, T. Datuashvili and M. Ladra, Left-right non-commutative Poisson algebras,
European Journal of Mathematics (to appear).
J. M. Casas, T. Datuashvili and M. Ladra, Actions in the category of alternative algebras, J.
Algebra Appl. (to appear).
J. M. Casas, N. Inassaridze, E. Khmaladze and M. Ladra, Adjunción between crossed
modules of groups and algebras, preprint, 2012.
*L. P. Castro, R. Duduchava and F.-O. Speck, Diffraction from Polygonal-Conical Screens an operator approach. Submitted to: Birkhäuser, OT: Advances and Applications. Volime
dedicated to Professor Antonio Ferreira dos Santos.
*L. P. Castro and D. Kapanadze, Wave diffraction by a half-plane with an obstacle perpendicular to the boundary, J. Differential Equations (submited).
*O. Chkadua, R. Duduchava, and D. Kapanadze, Potential methods for anisotropic pseudoMaxwell's equations in screen type problems. Operator Theory, Pseudo-differential Equations,
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*O. Chkadua, S. E. Mikhailov and D. Natroshvili, Analysis of Direct Segregated BoundaryDomain Integral Equations for Variable Coefficient Mixed BVPs in Exterior Domains.
Analysis and Applications. 11 (2013) (accepted for publication).
*O. Chkadua, S. E. Mikhailov and D. Natroshvili, Localized boundary-domain singular
integral equations based on harmonic parametrix for divergence-form elliptic PDEs variable
matrix coefficients. gadacemulia dasabeWdad: Integral Equations and Operator Theory.
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Submitted to: Journal of Functional Analysis.
28. *R. Duduchava, N. Kvergelidze, and M. Tsaava, Fredholm criteria for a singular integral
operator on an open arc in weighted Lebesgue's and Hoelder's spaces. Submitted to: Integral
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theorem, Proc. Roy. Soc Edinburgh, Sect. A. (accepted).
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(Russian) Differentsial’nye Uravneniya (accepted).
35. *O. Jokhadze, The Cauchy problem for one-dimenzional wave equations with nonlinear
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36. *O. M. Jokhadze and S. Kharibegashvili, The Cauchy-Darboux problem for one-dimensional
wave equation with power nonlinearity. Siberian Math. J. (accepted).
37. *O. M. Jokhadze and S. Kharibegashvili, The second Darboux problem for a wave equation
with power nonlinearity. (Russia) Differntsial’nye Uravneniya (submitted).
38. G. Jorjadze, Ch. Kalousios, and Z. Kepuladze, Quantization ofAdsXS Particle in static gauge,
Class. Quantum Grav. 30 (2013) , ArXiv:1208.3833[hep-th]
39. *S. Kharibegashvili and B. Midodashvili, One multidimensional version of the Darboux first
problem for one class of semilinear second order hyperbolic systems. Nonlinear Differential
Equations and Applications (accepted).
40. *S. Kharibegashvili and D. Natroshvili, Investigation of hyperbolic systems with order
degeneration arising in I. Vekua’s hierarchical models. Applicable Analysis (accepted).
41. A. Khvedelidze and V. Gerdt, et.al Entanglement of spins under a strong laser influence, to
appear in Physica Scripta T, 2012.
42. A. Khvedelidze and I. Rogojin,On geometric probability of separability of two qubit in mixed
states, submitted to Nuclear and Particle Physics, 2012.
43. *I. Kiguradze, Some nonlocal problems for higher order nonlinear singular ordinary
differential equations. Georgian Math. J. (accepted).
44. I. Kiguradze, Positive solutions of nonlocal problems for nonlinear singular differential
systems. Mem. Differential Equations Math. Phys. (accepted).
45. *I. Kiguradze, Conditions for solvability and well-posedness of two-point weighted boundary
value problems for singular differential systems. Georgian Math. J. (accepted).
46. *V. Kokilashvili, A. Meskhi and H. Rafeoro, Riesz type potential operators in generalized
grand Morrey spaces, Georgian Math. J. (accepted).
47. S. Kukujanov, Thermostability of pretwisted rotation shells, close to cylindrical ones, with an
elastic filler. Proc. A.Razmadze Math. Inst. (accepted).
48. A. Kvinikhidze et al. Phase diagram of NJL model with dimensional regularization, submitted
to Phys. Rev.
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49. N. Lazrieva, On recursive estimation of finite dimensional parameters in a semimartingale
statistical model. To be submitted in Proc. A. Razmadze Math. Inst.
50. V. Lomadze, Duality in the behavioral systems theory, Automatica (submitted).
51. V. Lomadze, Characterization of linear differential systems (in several variables), Systems
Control Letters (submitted).
52. M. Mania and B. Chikvinidze, New proofs of some results on BMO martingales using BSDEs,
-arXiv preprint arXiv:1205.1249, 2012, accepted in Journal of Theoretical Probability, 2012.
53. *A. Meskhi and G. Murtaza, Weight characterization of the boundedsess for the RiemannLiouville discrete transforms, J. Prime Res. Math. (accepted)
54. S. Mukhigulashvili and N. Partsvania, On one estimate for solutions of two-point boundary
value problems for higher-order strongly singular linear differential equations. Mem. Differential
Equations Math. Phys. (accepted).
55. *V. Paatashvili, On the factorization of bounded measurable functions in the classes of
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,  , Georgian Math. J. (accepted)
Cauchy type integrals with densities from L
56. N. Partsvania, On two-point boundary value problems for two-dimensional nonlinear
differential systems with strong singularities. Mem. Differential Equations Math. Phys.
(accepted).
57. N. Partsvania, On a multi-point boundary value problem for two-dimensional nonlinear
singular differential systems. Mem. Differential Equations Math. Phys. (accepted).
58. *N. Salia, A. Gamkrelidze and L. Ephremidze, Numerical comparizon of different algorithm
for construction of wavelet matrices, Proc. A. Razmadze Math. Inst. (accepted).
59. S. Saneblidze and R. Umble, Morphisms of A-infty bialgebras and applications, JHRS
(submitted).
60. T. Shervashidze, V. Gupta, and Z. Kvatadze, Probablistic methods for estimating of some
basik polynomials of approximation theory, Submitted to Proc. A. Razmadze Math. Inst.
61. T. Shervashidze and Z. Kvatadze, Limiting properties of a density nonparametric estimator
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62. Sh. Tetunashvili. On Cantor’s integral. Proc. A. Razmadze Math. Inst. (accepted).
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2012 wels sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul samecniero
forumebze wakiTxuli moxsenebebi

sazRvargareT Catarebul saerTaSoriso konferenciebze wakiTxuli
moxsenebebi
მ. ბაკურაძე, საერთაშორისო
კონფერენცია
მიძღვნილი
სტეფან
დაბადების120 წლისთავისადმი, ლვოვი, უკრაინა, სექტემბერი 17-21.

ბანახის

R. Bantsuri and N. Shavlakadze, International conference “Topical problems of continuum
Mechanics”, The boundary-contact problem electroelasticity for piezo-elastic material with
inclusion. p. 251-254. 8-12 October, 2012, Tsakhkadzor, Armenia.
ნ. ბეჟანიშვილი, International Workshop on Duality Theory in Algebra, Logic and
Computer Science ოქსფორდის უნივერსიტეტში, მიწვეული მოხსენება Modal compact
Hausdorff spaces.
ნ. ბეჟანიშვილი, The Twenty-eighth Conference on the Mathematical Foundations of
Programming Semantics, MFPS XXVIII, ინგლისის ქალაქ ბასში (Bath), მიწვეული
მოხსენება Logics for compact Hausdorff spaces.
ნ. ბეჟანიშვილი, ალგებრის სემინარს ქალაქ დენვერში,
Duality theory in algebraic logic.

მიწვეული მოხსენება

დ. გაბელაია, Proof Theory and Modal Logic ბარსელონაში, მიწვეული მოხსენება
თემაზე: Topological Completeness of the Polymodal logic GLP.
ვ. გოგოხია, Zimanyi Winter School on Heavy Ion Physics (Zimanyi School'12), Dec.3 Dec.7, 2012, Budapest, Hungary
რ. დუდუჩავა, ევროპის მათემატიკოსთა კონგრესი, მოხსენება “ეკრანის ტიპის
პრობლემები მაქსველის სისტემისათვის” კრაკოვი, პოლონეთი, 2012 წლის 1-7 ივლისი.
რ. დუდუჩავა, საერთაშორისო ვორკშოპი “BEM on Saar” (“სასაზღვრო ელემენტთა
მეთოდი საარზე”). მოხსენების სათაური “ეკრანის ტიპის ამოცანები მაქსველის
განტოლებებისათვის". 2012 წლის 13-17 მაისი.
რ. დუდუჩავა, საერთაშორისო ვორკშოპი “ოპერატორების თეორია,
ოპერატორების ალგებრები და გამოყენებები”, მოხსენება: ” Mellin convolutions in the
Bessel potential spaces and boundary-value problems in angular 2d-domains “. ლისაბონის
ტექნიკური უნივერსიტეტი, პორტუგალია, 2012 წლის 9-16 სექტემბერი.
ა. ელაშვილი, Cyclic elements in simple Lie algebras, Conference groups and
representation theory, Bielefeld.
ა. ელაშვილი, Symplectic geometry and Lie Theory, Bremen
ა. ელაშვილი, Theory of representation of algebras, Bielefeld
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ა. კირთაძემ მონაწილეობა მიიღო სტეფან ბანახისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო
კონფერენციაში (17-21 სექტემბერი, ლვოვი, უკრაინა) მოხსენების სათაური:
ინვარიანტული ზომების არასეპარაბელური გაგრძელებები და ერთადერთობის
თვისება
I. Kiguradze and T. Kiguradze, Conditions for the well-posedness of nonlocal problems for higher
order linear differential equations with singularities. All-Ukrainean conference “Differential Equations and
their Role in Applied Mathematics” (Chernovtsy, June 11-13, 2012). Abstracts of the Conference, p. 162.
I. Kiguradze and A. Lomtatidze, Conditions for the well-posedness of nonlocal boundary value
problems for second order linear singular differential equations. International Conference Dedicated to the
70th Anniversary of Birthdat of Professor D. I. Martinyk. Kamenets-Podolsk (Ukraine, June 6-8, 2012).
Abstracts of the Conference, p. 26.

ვ. კოკილაშვილმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში “Function
Spaces X” (9-14 ივლისი, პოზნანი, პოლონეთი). მოხსენების სათაური: ჰარმონიული
ანალიზის ოპერატორები და ფუნქციათა მიახლოების პრობლემები ახალ ფუნქციურ
სივრცეებში
ვ. კოკილაშვილმა მონაწილეობა მიიღო პროფესორ მ. კრბეცის ხსოვნისადმი
მიძღვნილ მემორიალურ საერთაშორისო კონფერენციაში (8-9 ნოემბერი, ჩეხეთის
მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტი, პრაღა). მოხსენების სათაური:
კვალის უტოლობების კრიტერიუმები გრანდ ლებეგის სივრცეებში
გ. ლავრელაშვილი, New aspects of tunneling with gravity, July 2, 2012, MG13 (the 13th
Marcel Grossmann Meeting on General Relativity and Gravitation), Stockholm, Sweden
გ. ლავრელაშვილი, July 1-7, 2012, MG13 (the 13th Marcel Grossmann Meeting on
General Relativity and Gravitation), Stockholm, Sweden.
M. Mania, EPSRC Symposium Workshop - Optimal stopping, optimal control and finance
University of Warwick, England, 16-20 July 2012, the title of the talk: Semimartingale Backward
Equations and an Optimal Equivalent Change of Measure.
M. Mania, Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics, September
7- 12, 2012, Yerevan, Armenia, the title of the talk: Utility Maximization and Hedging in
Incomplete Markets and related Backward Stochastic PDEs
ა. მესხმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში “Function Spaces X”
(9-14 ივლისი, პოზნანი, პოლონეთი). მოხსენების სათაური: ინტეგრალური
ოპერატორები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; ერთი და ორწონიანი უტოლობები
O. Purtukhia, International Conference: Problems of Cybernetics and Informatics, PCI’2012,
Baku, Azerbaijan, the titles of his talks: a) Sobolev-Poincare Type Inequalities for Poisson Functionals, b) On the Convergence of Payoffs.
O. Purtukhia, XX International Conference in “Проблемы управления безопасностью
сложных систем”, Moscow 2012, the title of the talk:“О задаче редукции в оптимальной
остановке по неполным данным”
ო. ჭკადუა, მეორე საერთაშორისო ვინერ-ჰოფის ვორკშოპი, მოხსენება: „Asymptotic analysis
of interface crack problems for metallic-piezoelectric conposite structures“, აბერისვიტის
უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, 2012 წლის 25-26 ივნისი.

ა. ხარაზიშვილმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სკოლის “40th Winter School in
Abstract Analysis,
Klenci pod Cerchovem” მუშაობაში (17-23 იანვარი, ჩეხეთის
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რესპუბლიკა) მოხსენების
ზოგიერთი თვისება

სათაური:

აბსოლუტურად

არაზომადი

ფუნქციების

ა. ხარაზიშვილმა მონაწილეობა მიიღო სტეფან ბანახისადმი მიძღვნილ
საერთაშორისო კონფერენციაში (17-21 სექტემბერი, ლვოვი, უკრაინა) მოხსენების
სათაური: ზოგიერთი აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციების შესახებ
ა. ხვედელიძე, The 18th International Conference on Applications of Computer Algebra,
June 25-28, 2012, Sofia, Bulgaria.
ა. ხვედელიძე, The Central European Workshop on Quantum Optics, July 2 — 6, 2012,
Sinaia, Romania
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