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ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ
andria razmaZis maTematikis institutSi amJamad aris cxra samecniero
ganyofileba: algebris, maTematikuri logikis, geometria-topologiis,
maTematikuri analizis, diferencialuri gantolebebis, maTematikuri
fizikis, drekadobis maTematikuri Teoriis, Teoriuli fizikis, albaTobis
Teoriisa da maTematikuri statistikis.
2013 wlis 31 dekembris monacemebiT institutSi iricxeba 61 mecnierTanamSromeli, maT Soris 4 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akademikosi
da 3 wevr-korespondenti, 33 fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori da 27
fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidatia.

gamoqveynebuli da gamosaqveyneblad gadacemuli naSromebi (იხ.
დანართი 1)
2013 wels gamoqveynda institutis TanamSromelTa 96 naSromi, maT
Soris 32 naSromi impaqt-faqorian JurnalebSi. gamosaqveyneblad gadaeca 52
naSromi.

sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul samecniero forumebze
wakiTxuli moxsenebebi
2013 wels institutis TanamSromlebma gaakeTes
sazRvargareT gamarTul samecniero konferenciebze da
saqarTveloSi gamrTul konferenciebze.

33
77

moxseneba
moxseneba

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2013 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში,
ან ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით (იხ. დანართი 2)
2013 წელს ინსტიტუტში მუშავდებოდა:
- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 10 სამეცნიერო გრანტი
ფუნდამენტური კვლევებისათვის;
- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 4 სამეცნიერო გრანტი უცხოეთში
მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის;
- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2 გრანტი ახალგაზრდა
მეცნიერთათვის;
- 2 გრანტი უცხოური ფონდებიდან.

3

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა (იხ. დანართი 3)
ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს:


razmaZis maTematikis institutis Sromebi (Proceedings of A. Razmadze
Mathematical Institute)



saqarTvelos maTematikuri Jurnali (Georgian Mathematical Journal)



memuarebi diferencialur gantolebebsa da maTematikur
(Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics)

fizikaSi

institutis mier an TanamonawileobiT Catarebuli konferenciebi


Tsu a. razmaZis maTematikis institutis samecniero konferencia, 2 - 6
dekemberi. 30 moxseneba. http://www.rmi.ge/geo/conferences.htm



prof. l. maRnaraZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013,
Tbilisi
2013
wlis
20-22
dekemberi.
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE2013/workshop_2013.htm



saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV yovelwliuri konferencia,
miZRvnili v. kupraZis dabadebia 110 wlisTavisadmi, Tbilisi-baTumi, 915 seqtemberi, 2013 w. http://rmi.ge/~gmu



საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“ TbiLLC-2013, 23-27
სექტემბერი, 2013, გუდაური. http://www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013/



Marie Curie's
International Research
Staff Exchange Scheme
(IRSES)
In the 7th European Framework Program.Georgian National Academy of Sciences,
Georgian Technical University, University of Debrecen, Steklov Institute of Mathematics,
Batumi State University, Razmadze Mathematical Institute, University of Palermo.
International Conference and Workshop Lie groups, differential equations and
geometry, June 10-22, 2013, Batumi, Georgia, supported by Marie Curie's International
Research Staff Exchange Scheme Grants FP7-PEOPLE-2012-IRSES, 317721 and Shota
Rustaveli
National
Science
Foundation
Grant
CF/19/5-113/3
http://www.rmi.ge/mma/program_Batumi_2013.pdf
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ganyofilebaTa angariSebi
maTematikuri analizis ganyofileba
I.

1.

samecniero

erTeulis

dasaxeleba:

მათემატიკური

ანალიზის

განყოფილება

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: ვახტანგ კოკილაშვილი
ვახტანგ
კოკილაშვილი, ლაშა ეფრემიძე, ალექსანდრე მესხი, შაქრო ტეტუნაშვილი, ეთერ
გორდაძე, ალექსანდრე ხარაზიშვილი, ალექსი კირთაძე, ვახტანგ პაატაშვილი, ომარ
ძაგნიძე

I.

3.

samecniero

erTeulis

personaluri

Semadgenloba:

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos dasaxeleba

1

ინტეგრალური ოპერატორები ახალ
ფუნქციურ სივრცეებში, გამოყენებები
ელიფსური
ტიპის
დიფერენციალური
განტოლებათა
თეორიაში, ზომის თეორიისა და
ფურიეს
ანალიზის
ზოგიერთი
პრობლემა,
ჰარმონიულ
და
ანალიზურ ფუნქციათა სასაზღვრო
ამოცანები

samuSaos
xelmZRvaneli
ვახტანგ
კოკილაშვილი

samuSaos Semsruleblebi
ლაშა ეფრემიძე
ალექსანდრე მესხი
შაქრო ტეტუნაშვილი
ალექსანდრე ხარაზიშვილი
ალექსი კირთაძე
ვახტანგ პაატაშვილი
ომარ ძაგნიძე
ეთერი გორდაძე

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
გამოკვლეულია ნებისმიერი ფუნქციის წარმოდგენის შესაძლებლობის საკითხი ორი
პათოლოგიური
ფუნქციის
ნამრავლის
სახით.
დადგენილია
სიგმა-სასრული
არასეპარაბელური, ინვარიანტული ზომების არსებობა და ერთადერთობა ნამდვილ
რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში. განხილულია ელემენტარული მოცულობები
ზომის თეორიის თვალსაზრისით. დამტკიცებულია, რომ კოში-ჰამელის ფუნქციებს შორის
არსებობს ერთი მაინც ფუნქცია, რომელიც არაზომადია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე
ძვრების მიმართ ინვარიანტული ყველა იმ ზომის მიმართ, რომელიც არის ლებეგის ზომის
გაგრძელება. განხილულია ზომის თეორიისა და ნამდვილი ანალიზის ზოგიერთი
აქტუალური საკითხი და ღია პრობლემა, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ზომის
გაგრძელების ზოგად ამოცანასთან. ნაჩვენებია, რომ აღნიშნულ ამოცანას აქვს მრავალი
ასპექტი, კერძოდ, წმინდა სიმრავლურ-თეორიული ალგებრული და ტოპლოგიური.
გამოკვლეულია ორი ფუნდამენტური მათემატიკური სტრუქტურის _ ზომისა და სავსებით
დალაგების მიმართების _ თავსებადობის (კოჰერენტულობის) საკითხი. ნამრავლიან
სივრცეებზე განსაზღვრული მრავლადწრფივი პოტენციალებისა და შესაბამისი ძლიერი
მაქსიმალური ფუნქციებისათვის მიღებულია ორწონიანი უტოლობების მართებულობის
კრიტერიუმები. განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში დადგენილია წონიანი
უტოლობების აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე
განსაზღვრულ პოტენციალებისა და კომუტატორებისათვის. მიღებული შედეგები
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გამოყენებულია ელიფსური ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა ამონახსნების რეგულარობის შესასწავლად. მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობები წონებისთვის,
რომლებიც
უზრუნველჰყოფს
ერთწონიან
უტოლობას
ნამრავლიან-გულიან
პოტენციალებისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეებში. აღნიშნული ამოცანის შესწავლისას
დადგენილია აგრეთვე გრანდ ლებეგის სივრცეების სათანადო პარამეტრების
მნიშვნელობები. დადგენილია კრიტერიუმები, რომლებისთვისაც ადგილი აქვს
ერთწონიან სუსტი ტიპის უტოლობებს მაქსიმალური ფუნქციებისათვის, ჰილბერტის
გარდაქმნისა და პოტენციალებისათვის გრანდ ლებეგის სივრცეში. აღწერილ იქნა
ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც
კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა სხვა მსგავს ალგორითმებთან.
დადგენილია, რომ თუ კვატერნიონული ფუნქცია H წარმოებადია, მაშინ ეს ფუნქცია
დიფერენცირებადია ნამდვილ ცვლადთა ოთხეულის მიმართ და ამ ცვლადთა მიმართ
მისი კუთხური კერძო წარმოებულები გამოისახება H წარმოებულებით. მეორეს მხრივ,
დადგენილია, რომ თუ f არის დიფერენცირებადი ნამდვილ ცვლადთა ოთხეულის
მიმართ და მისი კუთხური კერძო წარმოებულები წარმოდგება გარკვეული ტოლობებით,
რაშიც ვლინდება ფუნქციის მნიშვნელობის კვატერნიონულობა, მაშინ f არის H
წარმოებადი. ანალიზური ფუნქციებისათვის ამოხსნილია წრფივი შეუღლების ამოცანა
უფრო ფართო კლასის კოეფიციენტის შემთხვევაში, ვიდრე ეს ადრე იყო ცნობილი;
შემოღებულია და შესწავლილია ი. ვეკუას აზრით განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა
სმირნოვის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები; განზოგადებულია ფურიეს
ტრიგონომეტრიული და ორთოგონალური მწკრივების განშლადობის შესახებ
კოლმოგოროვის, შიპისა და ბოჩკარიოვის ცნობილი თეორემები. დადგენილია კრებადი
ჯერადი ორთოგონალური მწკრივების კოეფიციენტების აღდგენის შესაძლებლობა ე. წ.
კანტორის ფუნქციონალების განმეორებითი გამოყენებით.
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasaxeleba
ინტეგრალური ოპერატორები და სასაზღვრო
ამოცანები ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი ასპექტები,
(ხელშეკრულების ნომერი:
D/13-23, 2012-2015)

damfinansebeli
organizacia
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

proeqtis
xelmZRvaneli
ხელმძღვანელი
რ. გეწაძე
თანახელმძღვანელი
ვ. კოკილაშვილი

proeqtis
Semsruleblebi
ლ. ეფრემიძე
ა. მესხი
შ. ტეტუნაშვილი
ვ. პაატაშვილი
ვ. ბუღაძე
თ. ტეტუნაშვილი
ი. ნანობაშვილი

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
დადგენილია წონიანი გულიანი ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობისა და
კომპაქტურობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის
სივრცეებში, როცა ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს სუსტ ლოგარითმულ უწყვეტობის
პირობას; დადგენილია ზომიან კვაზიმეტრიკულ სივრცეებზე განსაზღვრული კალდერონზიგმუნდისა და პოტენციალების ოპერატორების BMO ფუნქციების მქონე კომუტატორების
შემოსაზღვრულობა განზოგადებულ მორის სივრცეებში. დადგენილია ტრიგონომეტრიული
აპროქსიმაციის დაზუსტებული პირდაპირი და შებრუნებული უტოლობები ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებში; დამტკიცებულია მრავალი ცვლადის უწყვეტი ფუნქციის
წარმოდგენადობა ისეთი ორმაგი მწკრივებით, რომელთა ყოველი წევრი წარმოადგენს
რომელიმე, საზოგადოდ ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ერთი ცვლადის ფუნქციას.
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დადგენილია ფურიეს ინტეგრალების ჩეზაროს საშუალოების მაჟორანტების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეებში. ი. ვეკუას
აზრით განზოგადებული ანალიზური ფუნქციებისათვის შემოღებულია ცნობილი სმირნოვის
კლასის ანალოგიური ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები. შესწავლილია ასეთი კლასის ფუნქციების
განზოგადებული კოშის სინგულარული ინტეგრალებით წარმოდგენადობის საკითხები.
2

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

proeqtis
xelmZRvaneli
ხელმძღვანელი
ლ. ეფრემიძე

proeqtis
Semsruleblebi
ვ. კოკილაშვილი
ა. მესხი
შ. ტეტუნაშვილი
ვ. პაატაშვილი
ც. ცანავა
ნ. დანელია

ჰარმონიული ანალიზის,
აპროქსიმაციის თეორიისა
და
ინტეგრალურ
ოპერატორთა
თეორიის
თანამედროვე
პრობლემები ახალ ფუნქციურ
სივრცეებში; გამოყენებები
სასაზღვრო
ამოცანებში,
(ხელშეკრულების ნომერი:
31/47, 2013-2016)
dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
ახალ ფუნქციურ სივრცეებში, სახელდობრ, გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში დადგენილია
კლასიკური განაშალების კერძო ჯამებისა და წრფივი მეთოდებით შეჯამებადობის
მაჟორანტების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები. დამტკიცებულია აუცილებელი და
საკმარისი პირობები, რომლებიც განაპირობებენ რადიალურად კლებად ფუნქციათა კონუსებზე
განსაზღვრულ სხვადასხვა ტიპის წილადური ინტეგრალებით გაჩენილი ინტეგრალური
ოპერატორების შემოსაზღვრულობას ერთი წონიანი სივრციდან მეორეში. შემოღებულია სივრცე,
რომელიც წარმოადგენს გრანდ ლებეგისა და ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცეების
ნარევს.
დადგენილია
მაქსიმალური
და
კალდერონ-ზიგმუნდის
ოპერატორების
შემოსაზღვრულობა აღნიშნულ სივრცეებში. დამტკიცებულია, რომ მარტივ გაწრფევად შეკრულ
კარლესონის წირზე განსაზღვრული ზომადი, შემოსაზღვრული და ნულისაგან გამიჯნული
ფუნქციის ფაქტორიზებადობა ეკვივალენტურია სინგულარული ინტეგრალური იპერატორის
ნეტერისეულობისა იმავე ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეში; შემოღებულია  წრფივად დამოუკიდებელი სისტემის ცნება. ამ სისტემის კერძო შემთხვევებია: ტრიგონომეტრიული სისტემა, უოლშის სისტემის ლაკუნარული ქვესისტემები, ე. წ.  ერთადერთობის სისტემები და სხვა.  -წრფივად დამოუკიდებელი სისტემის მიმართ ჯერადი
მწკრივებისათვის დადგენილია, რომ ამ მწკრივების სასრულსტრიქონიანი რეგულარული
საშუალოების პრინგსჰაიმის აზრით კრებადობიდან (სათანადო სიმრავლეზე) გამომდინარეობს
მათი განმეორებითი აზრით კრებადობა და ურთიერთტოლობა, ე. ი. დადგენილია ფუბინის
ტიპის თეორემის მართებულობა  -წრფივად დამოუკიდებელი ჯერადი მწკრივების მართკუთხა საშუალოებისათვის.
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
3
proeqtis dasaxeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
დინამიკურ
სისტემათა
შოთა
გ. გიორგაძე
ა. კირთაძე
რუსთაველის
გ. ფანცულაია
თეორიის
ზოგიერთი
ეროვნული
საკითხი,
სამეცნიერო
(ხელშეკრულების ნომერი:
ფონდი
31/24, 2013-2014)
დამტკიცებულია რომ ყოველი უსასრულოგანზომილებიან პოლონურ წრფივ სივრცეზე
შესაძლებელია განისაზღვროს ყველგან მკვრივი ქვეჯგუფის მიმართ ინვარიანტული ბორელის
სიგმა-სასრული ზომა. ასევე აგებულია უსასრულო-განზომილებიანი სტანდარტული და
ორდინალური ლებეგის ზომის ანალოგები აბსოლუტურად კრებადი მარკუშევიჩის ბაზისიან
ბანახის სივრცეზე.
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4

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი

proeqtis
xelmZRvaneli
გ. ფანცულაია

proeqtis
Semsruleblebi
ა. ხარაზიშვილი
ა. კირთაძე
მ. ბერიაშვილი

სიმრავლეებისა და ფუნქციების ზომადობის ცნების
ზოგიერთი მოდიფიკაცია
და მათი გამოყენებები,
(ხელშეკრულების ნომერი:
31/25, 2013-2016)
ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში აგებულია არანულოვანი, სიგმასასრულო,
ყველგან
მკვრივი
ვექტორული
ქვესივრცის
მიმართ
ინვარიანტული
არასეპარაბელური ბორელის ზომა, რომელიც ფლობს ერთადერთობის თვისებას. შესწავლილია
არანულოვანი, სიგმა-სასრული სეპარაბელური და არასეპარაბელური ზომათა კლასების მიმართ
ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციის ფარდობითად ზომადობის დამოკიდებულება ზომათა
მითითებული კლასების მიმართ.
გამოკვლეული იყო იმ ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციების სტრუქტურა, რომლებიც
წარმოიდგინება აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციების სხვადასხვა ტიპის კომბინაციების
მეშვეობით (ფუნქციების კომპოზიცია, ჯამი, ნამრავლი და ა.შ.).
დამტკიცდა, რომ
აბსოლუტურად არაზომად ფუნქციათა კლასი ჩაკეტილია კომპოზიციის ოპერაციის მიმართ.
გარდა ამისა, არათვლად კომუტატიურ ჯგუფთა გარკვეული კლასებისათვის აგებული იქნა
პათოლოგიური დესკრიფციული სტრუქტურის მქონე ჰომომორფიზმები ნამდვილ რიცხვთა
ადიტიურ ჯგუფში და ერთეულოვან ტორში.

IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
d) statiebi
#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
gamocemis
gverdebis
krebulis
adgili,
raodenoba
nomeri
gamomcemloba

1

ვ.
ინტეგრალური
კოკილაშვილი ოპერატორები
გრანდ
ცვლადმაჩვენებლიან ლებედა ა. მესხი
გის სივრცეში, Proc. A.
Razmadze Math. Inst.

162

2

რ. აკგუნი და ზოგიერთი
შენიშვნა
ვ.
ტრიგონომეტრიული
კოკილაშვილი პოლინომებით  ,  აზრით

161

3

4

დიფერენცირებად
ფუნქციათა აპროქსიმაციის
შესახებ ცვლადმაჩვენებლიან
ლებეგის წონიან სივრცეებში,
Proc. A. Razmadze Math. Inst.
ვ.
განზოგადებული
კოშის
კოკილაშვილი სინგულარული
შესახებ
და ს. სამკო ინტეგრალების
ცვლადმაჩვენებლიან
ლებეგის წონიან სივრცეებში,
Proc. A. Razmadze Math. Inst.
ვ. პაატაშვილი რიმანის პრობლემის შესახებ
ზომადი კოეფიციენტებით იმ

162

162

ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბი-

6

10

6

4

8

5

6

კოშის ტიპის ინტეგრალთა
კლასში, რომელთა სიმკვრივე
ცვლადმაჩვენებლიანი
ლებეგის სივრციდანაა, Proc. A.
Razmadze Math. Inst.
ვ. პაატაშვილი განზოგადებულ ანალიზურ
ფუნქციათა
ცვლადმაჩვენებლიანი
კლასები, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.

163

ორი ცვლადის ჯამებადი
ფუნქციის
წარმოდგენის
შესახებ ორმაგი ექსპონენციალური ფურიეს მწკრივებით,
Proc. A. Razmadze Math. Inst.

162

7

ა. ხარაზიშვილი ზომის თეორიის ზოგიერთი
ღია პრობლემის შესახებ,
Proc. A. Razmadze Math. Inst.

162

8

ა. ხარაზიშვილი არათვლადი
კომუტატური
ჯგუფების
ზოგიერთი
პათოლოგიური
ჰომომორფიზმის შესახებ, Proc. A.
Razmadze Math. Inst.

162

მ. ბერიაშვილი ინვარიანტული
ბორელის
და ა. კირთაძე ზომების არასეპარაბელური
გაგრძელება
და
ნამდვილმნიშვნელა
ფუნქციების
ზომადობის
თვისებები, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.
10 ლ. ეფრემიძე, ა. ვეივლეტ-მატრიცის აგების
გამყრელიძე და სხვადასხვა ალგორითმების
შედარების
შესახებ,
ნ. სალია
კომუნიკაციებისა და ქსელებში შავი ზღვის პირველი
საერთაშორისო
კონფერენციის შრომები

162

9

ო. ძაგნიძე

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

1

ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

10

ბათუმის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

3

2

8

4

4

anotaciebi
1. შემოღებულია არასტანდარტული ბანახის ახალი ფუნქციური სივრცე, რომელიც აერთიანებს გრანდ
ლებეგისა და ცვლადმაჩვენებლიან სივრცეებს. შემოღებულ სივრცეში დადგენილია მაქსიმალური
ფუნქციებისა და სინგულარული ოპერატორების შემოსაზღვრულობა. ხსენებული ინტეგრალური
გარდაქმნები განსაზღვრულია ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე გაორმაგების პირობით.
2. დაზუსტებულია ბერნშტეინის ცნობილი უტოლობა ტრიგონომეტრიული პოლინომების წარმოებულის
შესახებ. განზოგადებული აზრით წარმოებულებისათვის დადგენილია ფუნქციათა კონსტრუქციული
თეორიის შებრუნებული უტოლობა.
3. დამტკიცებულია კოშის სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობა
ცვლადმაჩვენებლიან წონიან ლებეგის სივრცეში. ამ შედეგზე დაყრდნობით დადგენილია ი. ვეკუას აზრით

9

განზოგადებული კოშის სინგულარული ოპერატორის შემოსაზღვრულობა ზემოხსენებულ სივრცეში
მაკენჰაუპტის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი A p კლასის წონებით.
4. გამოკვლეულია რიმანის სასაზღვრო ამოცანა ანალიზური ფუნქციებისათვის იმ კოშის ტიპის
ინტეგრალებით
წარმოდგენად
ფუნქციათა
კლსებში,
რომელთა
სიმკვრივეები
ეკუთვნია
ცვლადმაჩვენებლია ლებეგის სივრცეებს. განხილულ ამოცანაში შეუღლების კოეფიციენტი არის აღებული
ზომად ოსცილებად ფუნქციათა იმ კლასიდან, რომელიც წარმოადგენს სიმონენკოს კლასის გაფართოებას.
დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი და ზოგიერთი საკმარისი ნიშანი. ამოხსნადობის შემთხვევაში
ამონახსნები აგებულია ცხადად.
5. შემოღებულია ი. ვეკუას აზრით განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა სმირნოვის ტიპის
ცვლადმაჩვენებლიანი კლასები. მონაცემთა მიმართ სხვადასხვა პირობებში დადგენილია კუთხური
სასაზღვრო მნიშვნელობების არსებობა და კოშის განზოგადებული ინტეგრალით წარმოდგენადობის
შესაძლებლობა.
6. ორი ცვლადის ჯამებადი ფუნქციებისათვის დადგენილია მიმართებები ამ ფუნქციების ჯერადი
ექსპონენციალური ფურიეს მწკრივებთან.
7. განხილულია ზომის თეორიისა და ნამდვილი ანალიზის ზოგიერთი აქტუალური საკითხი და ღია
პრობლემა, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია
ზომის გაგრძელების ზოგად ამოცანასთან.
ნაჩვენებია, რომ აღნიშნულ ამოცანას აქვს მრავალი ასპექტი, კერძოდ, წმინდა სიმრავლურ-თეორიული,
ალგებრული და ტოპოლოგიური. შესწავლილია დასმული პრობლემების კავშირები თანამედროვე
სიმრავლეთა თეორიის დამატებით აქსიომებთან (კონტინუუმის ჰიპოთეზასთან, განზოგადებულ
კონტინუუმის ჰიპოთეზასთან, მარტინის აქსიომასთან, დიდი კარდინალური რიცხვების არსებობის
აქსიომებთან).
8. ნაშრომში გამოკვლეულია არათვლადი კომუტატიური ჯგუფების ისეთი ჰომომორფიზმები, რომლებსაც
აქვთ პათოლოგიური დესკრიფციული სტრუქტურა (არაზომადი ჰომომორფიზმები, ბერის თვისების
არმქონე ჰომომორფიზმები და სხვ.). დადგენილია, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ასეთი
ჰომომორფიზმების
წარმოშობა
განპირობებულია
აბსოლუტურად
ნულზომადი
არათვლადი
კომუტატიური ჯგუფების არსებობით.
9. დადგენილია ნამდვილ რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში სიგმა-სასრულო, ინვარიანტული,
არასეპარაბელური, ერთადერთობის თვისების მქონე, ბორელის ზომათა ოჯახის სიმძლავრე.
განხილულია ამ სივრცეში სიგმა-სასრულო, ინვარიანტული, ბორელის ზომის ყველა შესაძლო
სეპარაბელური და არასეპარაბელური გაგრძელებათა კლასები და გამოკვლეულია ამ ზომათა კლასების
ურთიერთდამოკიდებულება
ნამდვილმნიშვნელობიანი
ფუნქციის
ფარდობითად
ზომადობის
საკითხისადმი.
10. აღწერილ იქნა ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც
კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა მსგავს უკვე ცნობილ ალგორითმებთან.

2) ucxoeTSi
d) statiebi
#
1*

2*

avtori/
avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis/
gamocemis
krebulis
adgili,
nomeri gamomcemloba

217(2)
ვ. კოკილაშვილი, სინგულარული და პოა. მესხი და ჰ.
ტენციალის
ოპერატორაფეირო
რების კომუტატორების
შემოსაზღვრულობა განზოგადებულ
გრანდ
მორის სივრცეებში და
ზოგიერთი
გამოყენება,
Studia Mathematica
ვ. კოკილაშვილი, VMO კოეფიციენტებიანი DOI, 1080/17

gverdebis
raodenoba

Instytut
Matematyczny,
PAN, Poland

159-178

Taylor & Francis

1-17

10

476933 831844, Group, United Kingარადივერგენციული
dom
ელიფსური
განტოლებების შეფასებები
განზოგადებულ
გრანდ
მორის
სივრცეებში,
Complex Variables and
Elliptic Equations
53, N1
ვ. კოკილაშვილი, პოტენციალები
Springer Verlag,
ა. მესხი
ნამრავლიანი გულებით
Germany-USA
გრანდ
ლებეგის
სივრცეებში. ერთწონიანი
შეფასებები,
Lithunian
Math. Journal,
DOI 10.1007/5
ვ. კოკილაშვილი, დადებითგულიანი
Springer Verlag,
11117-013Germany-USA
ა. მესხი და
Lpx
ოპერატორები
0025-9
მ. ზაიგუმი
სივრცეებში, Positivity.
ა. მესხი და ჰ.
რაფეირო

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9

10

ვ. კოკილაშვილი, გულიანი ოპერატორების
ა. მესხი და
შემოსაზღვრულობისა და
კომპაქტურობის
მ. ზაიგუმი
კრიტერიუმები ცვლადმაჩვენებლიან
ამალგამ
სივრცეებში, Journal of
Inequaties and Applications.
ვ. კოკილაშვილი, ფურიეს ინტეგრალების
ი. ნანობაშვილი შეჯამებადობის
საშუალოების
მაჟორანტების
შემოსაზღვრულობის
კრიტერიუმი ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან სივრცეებში და გამოყენებები, Georgian Math. J.
ვ. კოკილაშვილი, რისის ტიპის პოტენციაა. მესხი და ჰ.
ლური ოპერატორები განრაფეირო
ზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში, Georgian
Math. J.
ვ. კოკილაშვილი, ორწონიანი ნორმების შეა. მესხი და
ფასებები
მაქსიმალური
მ. სარვარი
და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორებისთვის
ცვლადმაჩვენებლიან
ლებეგის
სივრცეებში,
Georgian Math. J.
ვ. კოკილაშვილი რიმანისა და დირიხლეს
ამოცანები სასაზღვრო პიდა
ვ. პაატაშვილი რობებით გრანდ ლებეგის
სივრცეებიდან, Advances
in Harmonic Analysis and
Operator Theory. Advances
and Applications
ა. მესხი და
რიმან-ლიუვილის დისგ. მურთაზა
კრეტული გარდაქმნების
შემოსაზღვრულობის
წონებით დახასიათება, J.

27-39

173, N 1

Hindway Publishing
House, USA

1-27

20, N 4

Walter De Gruyter
& Co, Germany

8

20, N 1

Walter De Gruyter
& Co, Germany

19

20, N 3

Walter De Gruyter
& Co, Germany

25

229

Birkhäuser, Basel

18

9

Higjer Education
Commision,
Government of
Pakistan

13

11

11*

ა. ხარაზიშვილი

12*

ა. ხარაზიშვილი

13

ა. ხარაზიშვილი

14*

ა. ხარაზიშვილი

15

ლ. ეფრემიძე, ე.
ლაგვილავა და გ.
ჯანაშია

16*

ვ. პაატაშვილი

Prime Res. Math.
აბსოლუტურად
20
არაზომადი ფუნქციების
ჯამები, Georgian Math. J.
სავსებით
20
დალაგებულობის ზომადობის
თვისებები,
Georgian Math. J.
გარკვეული
კლასის
38, n. 2
პათოლოგიური
ფუნქციების ადიციურობის თვისების შესახებ,
Real Analysis Exchange
კომუტატიური ჯგუფების
50, n. 3
აბსოლუტურად
არაზომადი ჰომომორფიზმების შესახებ, Studia
Scientiarum
Mathematicarum Hungarica
მატრიცის სპექტრალური 195, no. 4445ფაქტორიზაცია
და 453, DOI:
ვეივლეტები, J. of Math. 0.1007/s10958Sci. (N.Y.),
013-1589-x
შემოსაზღვრული
ზომადი
ფუნქციების
ფაქტორიზაციის შესახებ
კოშის ტიპის ინტეგრალთა კლასებში სიმკვრივით
ცვლადმაჩვენებლიანი
ლებეგის
წონიანი
სივრცეებიდან,

20, n4

Walter De Gruyter
& Co, Germany

11

Walter De Gruyter
& Co, Germany

12

Michigan University
Press, USA

11

Springer

8

Springer, New-York

8

Walter De Gruyter
& Co, Germany

22

Georgian Math. J.

anotaciebi
1. დადგენილია, რომ ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების ჩარჩოებში კალდერონ-ზიგმუნდის ტიპის
ოპერატორებისა და პოტენციალების კომუტატორები, შემოსაზღვრული საშუალო ცვლილების
ფუნქციების მიმართ, შემოსაზღვრულია განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში. მიღებული შედეგები
გამოყენებულია ელიფსური განტოლებების ამონახსნების შიგა შეფასებების მისაღებად.
2. დამტკიცებულია არადივერგენციული, VMO კოეფიციენტებიანი ელიფსური განტოლების ამონახსნთა
რეგულარობა განზოგადებულ გრანდ მორის სივრცეებში. ამოცანა გამოკვლეულია სინგულარულ
ინტეგრალთა და მათი წრფივი კომუტატორების ასახვის თვისებების შესწავლის საფუძველზე.
3. გრანდ ლებეგის სივრცეებში შესწავლილია წილადური ინტეგრალები ნამრავლიანი გულებით და
შესაბამისი ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები. დადგენილია ერთწონიანი უტოლობების მართებულობის
კრიტერიუმები. აღმოჩენილია გრანდ ლებეგის სივრცეების ნორმაში შემავალი ერთ-ერთი პარამეტრის
არსებითი გავლენა შესაბამის შეფასებებზე. შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა
მოცემულია ბ. მაკენჰაუპტის კლასის წონების ტიპის ფუნქციების ტერმინებში იმ განსხვავებით, რომ
შესაბამის პირობებში ზუსტი ზედა საზღვარი კუბების ნაცვლად განიხილება კოორდინატთა ღერძების
პარალელურგვერდებიანი პარალელეპიპედის მიმართ.
4. დადგენილია იმ წონების სრული დახასიათება, რომლებიც განაპირობებენ წონიანი გულიანი
ოპერატორების შემოსაზღვრულობას (კომპაქტურობას) ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში, როცა
ცვლადი მაჩვენებელი აკმაყოფილებს ლოგარითმულ პირობას. განხილული ოპერატორების კლასი ფრიად
ფართოა, იგი, კერძოდ, მოიცავს წილადურ ინტეგრალებს ცვლადი პარამეტრით. მიღებულია
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არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები.
5. დადგენილია წონიანი გულიანი ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები
ცვლადმაჩვენებლიან ამალგამ სივრცეებში. მიღებული შედეგები ახალია თვით მუდმივმაჩვენებლიან
ამალგამ სივრცეებისთვისაც.
6. მიღებულია ფურიეს ინტეგრალების ჩეზაროს აზრით შეჯამებადობის საშუალოების მაჟორანტის
შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის წონიან
სივრცეებში. კრიტერიუმი დადგენილია მაკენჰაუპტის ტიპის ცვლადმაჩვენებლიანი Aპ კლასის
ტერმინებში. მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით ზემოხსენებულ სივრცეებში განზოგადებულია ს.
ბერნშტეინის ცნობილი უტოლობა სასრული რიგის ექსპონენციალური ტიპის მთელი ფუნქციის
წარმოებულის შესახებ.
7. შემოღებულია განზოგადებული გრანდ მორის სივრცეები. ამ სივრცეებში დადგენილია ერთგვაროვან
და არაერთგვაროვან სივრცეებზე განსაზღვრული რისის ტიპის ინტეგრალური გარდაქმნების
შემოსაზღვრულობა. ნაშრომში დამტკიცებულმა ე.წ. დაყვანადობის ზოგადმა ლემამ საშუალება მოგვცა
აგრეთვე დაგვედგინა ზომიან მეტრიკულ სივრცეზე განსაზღვრული ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური
ფუნქციებისა და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორების შემოსაზღვრულობა ზემოხსენებულ სივრცეებში.
8. კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული ჰარდის გარდაქმნის, ჰარდი-ლიტლვუდის
მაქსიმალური ფუნქციებისა და სინგულარული ინტეგრალების ნორმებისათვის დადგენილია ორწონიანი
უტოლობები. აღნიშნული შეფასებებისათვის მოძიებული პირობები გამოხატულია ცვლადმაჩვენებლიანი
ლებეგის სივრცის ნორმებით და, მაგალითად, რადიალური ტიპის წონებისათვის აუცილებელიც არის.
მოყვანილია წონების წყვილების მაგალითები, რომლებიც განაპირობებენ ორწონიანი უტოლობების
მართებულობას.
9. უბან-უბან გლუვი წირით შემოსაზღვრულ არეში ანალიზური ფუნქციებისათვის გამოკვლეულია
რიმანის სასაზღვრო ამოცანა უბან-უბან უწყვეტი კოეფიციენტებით, როცა საძიებელი ფუნქცია
წარმოიდგინება ისეთი კოშის ტიპის ინტეგრალით, რომლის სიმკვრივე გრანდ ლებეგის სივრციდანაა და
სასაზღვრო პირობის მარჯვენა მხარე იმავე კლასს ეკუთვნის. დადგენილია ამოხსნადობის აუცილებელი
და საკმარისი პირობები და ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები აგებულია ცხადი სახით.
ამოხსნილია დირიხლეს ამოცანა ჰარმონიული ფუნქციებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ისეთი კოშის
ტიპის ინტეგრალებით წარმოდგენად ანალიზური ფუნქციების ნამდვილ ნაწილებს, რომელთა
სიმკვრივეები გრანდ ლებეგის წონიანი სივრციდანაა და სასაზღვრო ფუნქციაც იმავე კლასს ეკუთვნის.
დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და ეს ამონახსნი დაწერილია ცხადად.
10. დადგენილია კვალის უტოლობის კრიტერიუმი რიმან-ლიუვილის დისკრეტული გარდაქმნისათვის
მაზია-ვერბიცკის ტიპის პირობის ქვეშ.
11. დადგენილია, რომ მარტინის აქსიომის დაშვებით ნებისმიერი ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია
წარმოიდგინება ორი, ინიექციური აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციის ჯამის სახით. ეს ფაქტი
აღსანიშნავია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ დამატებითი სიმრავლურ-თეორიული აქსიომების
დაშვების გარეშე შეუძლებელია აბსოლუტურად არაზომადი ფუნქციების დამტკიცება.
12. გამოკვლეულია ორი ფუნდამენტური მათემატიკური სტრუქტურის _ზომისა და სავსებით დალაგების
მიმართების _ თავსებადობის (კოჰერენტულობის) საკითხი. კერძოდ, ნაშრომის ძირითადი შედეგიდან
გამომდინარეობს, რომ ამ ორი სტრუქტურის თავსებადობა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში
ხორციელდება.
13. სტატიაში გამოკვლეულია უწყვეტ არსად წარმოებად ფუნქციათა კლასის, სერპინსკი-ზიგმუნდის
ფუნქციათა კლასისა და აბსოლუტურად არაზომად ფუნქციათა კლასის ადიტიური თვისებები. კერძოდ,
თითოეული აღნიშნული კლასისათვის დამტკიცებულია იმავე სიმძლავრის ქვეჯგუფის არსებობა.
14. სტატიაში დახასიათებულია ყველა ის კომუტატიური ჯგუფი, რომლისთვისაც არსებობს
აბსოლუტურად არაზომადი ჰომომორფიზმი ნამდვილ რიცხვთა ადიტიურ ჯგუფში (ან ერთეულოვან
ტორში). ეს დახასიათება ემყარება კომუტატიური ჯგუფის პერიოდული ნაწილის სტრუქტურის აღწერას.
15. გადმოცემულია მატრიც ფუნქციების სპექტრალური ფაქტორიზაციის თეორიაში მიღებული შედეგები
და მათი კავშირი ვეივლეტების თეორიასთან.
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16. დამტკიცებულია, რომ თუ სასაზღვრო ამოცანის კოეფიციენტი ფაქტორიზებადია, მაშინ
სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორი ნეტერისეულია და პირიქით. ეს შედეგი წარმოადგენს
ინტეგრებადობის მუდმივი მაჩვენებლის შემთხვევაში ი. სიმონენკოს შედეგის განზოგადებას.

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

ლ.ეფრემიძე, ა.
გამყრელიძე,
ნ. სალია

2

ა. კირთაძე

3

ვ. კოკილაშვილი

4

ა. ხარაზიშვილი

5

ა. მესხი

6

ა. მესხი

7

ო. ძაგნიძე

8

ო. ძაგნიძე

9

ო. ძაგნიძე

moxsenebis saTauri
ვეივლეტ-მატრიცების კონსტრუირების სხვადასხვა ალგორითმების
რიცხვითი შედარებები, შავი ზღვის
პირველი
საერთაშორისო
კონფერენცია კომუნიკაციებსა და
ქსელებში
ნამდვილმნიშვნელობებიანი
ფუნქციების ფარდობითად ზომადობა
ზომათა გარკვეული კლასის მიმართ,
ა.
რაზმაძის
ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია
კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალები გრანდ ლებეგის სივრცეებში და გამოყენებები,
საქართველოს
მათემატიკური
საზოგადოების მე-4 საერთაშორისო
კონფერენცია
ლუზინისა და სერპინსკის ერთი
თეორემის შესახებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
ცალმხრივი ოპერატორების ნორმების დაზუსტებული შეფასებების შესახებ, ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის
სამეცნიერო
კონფერენცია
არადივერგენციული VMO კოეფიციენტებიანი
ელიფსური
განტოლებების შიგა შეფასებები და
რეგულარობა, საქართველოს მათემატიკური საზოგადოების მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია
კვატერნიონული ფუნქციის H წარმოებულის არსებობა, ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
ნამდვილ, კომპლექსურ და კვატერნიონულ ფუნქციათა დიფერენცირებადობის
შესახებ,
საერთაშორისო
კონფერენცია
"ფურიეს
ანალიზი და აპროქსიმაცია"
ქართული მათემატიკური ტერმინთფორმირების ისტორია,
საქართველოს მათემატიკური საზოგა-

forumis Catarebis
dro da adgili
3-5 ივლისი, 2013, ბათუმი

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი

23-28 ოქტომბერი, 2013, ბაზალეთი

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი
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10

შ. ტეტუნაშვილი

11

შ. ტეტუნაშვილი

12

ვ. პაატაშვილი

13

ვ. კოკილაშვილი

დოების
მე-4
საერთაშორისო
კონფერენცია
სერპინსკის ერთი თეორემის განზო22-23 ოქტომბერი, ბაზალეთი
გადების შესახებ, საერთაშორისო
კონფერენცია "ფურიეს ანალიზი და
აპროქსიმაციის თეორია"
ერთმაგი შერეული ფუნქციური
2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი
მწკრივები და მრავალი ცვლადის
უწყვეტ ფუნქციათა აპროქსიმაცია, ა.
რაზმაძის
მათემატიკის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
რიმან-ჰილბერტის ამოცანის ნეტე2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი
რისეულობის კრიტერიუმი ცვლადმაჩვენებლიან
სმირნოვის
კლასებში უბან-უბან გლუვსაზღვრიან არეებში, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია
მრავალგანზომილებიანი
ფურიეს 2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი
ანალიზის ზოგიერთი ასპექტი, ა.
რაზმაძის
მათემატიკის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცი ა

moxsenebaTa anotaciebi
1. აღწერილ იქნა ვეივლეტ-მატრიცების გენერირებისა და შევსების ახალი ალგორითმები, რომლებიც
კომპიუტერული სიმულაციების შედეგად შედარებულ იქნა მსგავს ალგორითმებთან
2. დამტკიცებულია, რომ ნამდვილ რიცხვთა ყველა მიმდევრობების სივრცეში არსებობს
არასეპარაბელური ზომის მიმართ მასიური გრაფიკის მქონე ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქცია,
რომელიც განაპირობებს ასეთი თვისების მქონე ფუნქციის ფარდობითად ზომადობას ზომათა გარკვეული
კლასის მიმართ
3. დადგენილია გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების
შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები. მოყვანილია გამოყენებები ანალიზურ ფუნქციათა თეორიისა და
მათემატიკური ანალიზის სასაზღვრო ამოცანებში
4. გაანალიზებული იყო ლუზინისა სერპინსკის თეორემა ნამდვილი ღერძის კონტინუუმ რაოდენობის
არაზომად ქვესიმრავლეებად დაშლის შესახებ. ნაჩვენები იყო დამოკიდებული ამორჩევის აქსიომის
როლი ამ თეორემის მართებულობისათვის. ამის საფუძველზე დადგენილი იყო, რომ ლუზინისა და
სერპინსკის ტრანსფინიტული კონსტრუქცია არის ზედმეტი.
5. დადგენილია წონითი ფუნქციის მახასიათებლის საუკეთესო მაჩვენებელი ერთწონიან უტოლობაში
ცალმხრივი მაქსიმალური და წილადური ოპერატორებისათვის. ნაშრომი შესრულებულია ვ. კოკილაშვილთან და მ. ა. ზაიგუმთან ერთად
6. დადგენილია VMO კოეფიციენტებიან ელიფსურ განტოლებათა ამონახსნების შიგა შეფასებები და
რეგულარობა. შედეგები მიღებულია სინგულარულ ინტეგრალთა კომუტატორების გრანდ მორის
სივრცეებში შემოსაზღვრულობის დადგენის საფუძველზე
7. დადგენილია, რომ თუ ფუნქცია H წარმოებადია, მაშინ იგი არის დიფერენცირებადი ცვლადთა
ოთხეულის მიმართ და ამ ცვლადთა მიმართ მისი კუთხური კერძო წარმოებულები გამოისახებს H
წარმოებულით
8. განხილული იყო ნამდვილ, კომპლექსურ და კვატერნიონულ ფუნქციათა დიფერენცირებადობის
ზოგიერთი ასპექტი
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9. მოხსენებაში განხილული იყო ქართული მათემატიკური ტერმინთფორმირების ეტაპები.
10. შემოტანილია ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი მწკრივის ცნება. განზოგადებულია სერპინსკის
თეორემა უნივერსალური ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ და ნაჩვენებია, რომ მრავალი ცვლადის
ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქცია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი
მწკრივების საშუალებით.
11. შემოტანილია ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი მწკრივის ცნება. განზოგადებულია სერპინსკის
თეორემა უნივერსალური ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ და ნაჩვენებია, რომ მრავალი ცვლადის
ნებისმიერი უწყვეტი ფუნქცია შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ერთმაგი შერეული ხარისხოვანი
მწკრივების საშუალებით
12. ვთქვათ
არე შემოსაზღვრულია ჟორდანის, შეკრული უბან-უბან გლუვი წირით, რომლის კუთხური
წერტილებია
და ამ წერტილებში D არის მიმართ შიგა კუთხეების სიდიდეებია
,
,

.

დამტკიცებულია, რომ როცა

ფუნქცია აკმაყოფილებს log-Holder პირობა, ხოლო

არის

-ზე

უწყვეტი ფუნქცია, მაშინ რიმან-ჰილბერტის ამოცანა
ნეტერისეულია სმირნოვის ცვლადმაჩვენებლიან

კლასში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა

.
13. მოხსენებაში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების პრინგსჰაიმის აზრით ნორმით კრებადობისა და
შეჯამებადობის კრიტერიუმები ბანახის წონიან ფუნქციურ სივრცეებში;
 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების სფერული აზრით კრებადობისა და რისის აზრით
შეჯამებადობის საკითხები. სახელდობრ, ნაჩვენები იქნება, რომ არ არსებობს ისეთი ინტეგრებადი
წონა, რომლისთვისაც ჯერადი ტრიგონომეტრიული სისტემა იქნება ბაზისი შესაბამის ლებეგის წონიან

L w  p  2 სივრცეში სფერული კრებადობის აზრით;
p

 ფურიეს ჯერადი ტრიგონომეტრიული მწკრივების რისის სფერული საშუალოების მაჟორანტების
ლებეგის წონიან სივრცეში შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა.

2) ucxoeTSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

ვ. კოკილაშვილი

2

ა. მესხი

3

ა. კირთაძე

4

ა. ხარაზიშვილი

moxsenebis saTauri
ფუნქციათა აპროქსიმაციის საკითხები ბანახის არასტანდარტულ
ფუნქციურ სივრცეებში, ISAACის
მე-9
საერთაშორისო
კონგრესი
შემოსაზღვრულობისა
და
კომპაქტურობის კრიტერიუმები
გულიანი
ინტეგრალური
ოპერატორებისათვის
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის
სივრცეებში,
ISAAC-ის
მე-9
საერთაშორისო კონგრესი
ელემენტარული მოცულობა ზომის თეორიის თვალსაზრისით,
მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია
გეომეტრიასა
და
გამოყენებებში
ევკლიდური სიბრტყის სამ ფერად გაფერადებისა და მოცემუ-

forumis Catarebis
dro da adgili
5-9 აგვისტო, 2013, კრაკოვი,
პოლონეთი

5-9 აგვისტო, 2013, კრაკოვი,
პოლონეთი

01-06 სექტემბერი, 2013, ვარნა,
ბულგარეთი

01-06 სექტემბერი, 2013, ვარნა,
ბულგარეთი
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5

შ. ტეტუნაშვილი

ლი ტიპის ასოცირებული სამკუთხედების
შესახებ,
მე-11
საერთაშორისო
კონფერენცია
გეომეტრიასა და გამოყენებებში
უნივერსალური
ხარისხოვანი
მწკრივების შესახებ სერპინსკის
ერთი თეორემის განზოგადება,
მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია მათემატიკა სომხეთში

24-31 აგვისტო, 2013, წახკაძორი,
სომხეთი

moxsenebaTa anotaciebi
1. მოხსენებაში განხილული იყო ავტორის მიერ უკანასკნელ წლებში მიღებული შედეგები ფუნქციათა
აპროქსიმაციის შესახებ ბანახის არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეებში. მათ შორის: ფურიეს
გარდაქმნების შეჯამებადობის საშუალოების მაჟორანტების შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმი
ცვლადმაჩვენებლიან წონიან და გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში; ფურიეს ტრიგონომეტრიული
მწკრივების ნორმით შეჯამებადობის საკითხები, ორწონიანი უტოლობები ფურიეს ჯერადი მწკრივების
რისის საშუალოებისათვის. ბერნშტეინის უტოლობის განზოგადება სასრული რიგის ექსპონენციალური
ტიპის მთელი ფუნქციის წარმოებულის შესახებ
2.
მოხსენებაში
დადებითგულიანი
ინტეგრალური
ოპერატორებისათვის
დადგენილია
შემოსაზღვრულობის (კომპაქტურობის) აუცილებელი და საკმარისი პირობები. ცვლადი მაჩვენებელი
აკმაყოფილებს ლოკალურ სუსტ და აგრეთვე უსასრულობაში ლოგარითმულ პირობას. როცა ოპერატორი
არ არის კომპაქტური, მაშინ მიღებულია არაკომპაქტურობის ზომის ორმხრივი შეფასებები. განხილული
ოპერატორები
მოიცავენ
მაგალითად
წილადურ
ინტეგრალურ
გარდაქმნებს.
წონიანი
შემოსაზღვრულობის (კომპაქტურობის) კრიტერიუმები დამტკიცებულია ცვლადმაჩვენებლიან ამალგამ
სივრცეებში მაქსიმალური ოპერატორებისა და დადებითგულიანი ინტგერალური ოპერატორებისათვის
3. ჩამოყალიბებული იქნა ელემენტალური მოცულობები ინვარიანტული ზომების თეორიის თვალსაზრისით. ნაჩვენებია, რომ ევკლიდეს სივრცის ყველა შემოსაზღვრულ ქვესიმრავლეთა კლასზე არ
არსებობს არაუარყოფითი, ადიტიური, იზომეტრიული გარდაქმნათა ჯგუფის მიმართ ინვარიანტული
მოცულობა, რომელიც ერთეულოვან საკოორდინატო კუბზე ღებულობს ერთის ტოლ მნიშვნელობას.
დამტკიცებულია, რომ კოში-ჰამელის ფუნქციებს შორის არსებობს ერთი მაინც ფუნქცია, რომელიც
არაზომადია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ძვრების მიმართ ინვარიანტული ყველა იმ ზომის მიმართ,
რომელიც არის ლებეგის ზომის გაგრძელება.
4. დამტკიცებულია, რომ ევკლიდური სიბრტყის წერტილთა სამ ფერად ნებისმიერი გაფერადებისას
არსებობს კონტინუუმ რაოდენობის მოცემული ტიპის სამკუთხედები, რომელთა ყველა წვერო
სხვადასხვა ფერისაა. მოყვანილია ამ ფაქტის გამოყენება ზოგიერთი ტიპის პათოლოგიური
ფუნქციების აგებისათვის.
5. მრავალგანზომილებიანი დასმით
ხარისხოვანი მწკრივების შესახებ

განზოგადებულია

სერპინსკის

თეორემა

უნივერსალური

სხვა ინფორმაცია
1. სამოგზაურო გრანტები
ალექსანდრე მესხი
04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის
ნომერი: 2013_tr_142).
ვახტანგ კოკილაშვილი
04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის
ნომერი: 2013_tr_140).
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შაქრო ტეტუნაშვილი
04.08.2013-10.08.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტი: პროექტის დასახელება: ISAAC-ის მე-9 საერთაშორისო კონგრესი (პროექტის
ნომერი: 2013_tr_139).

2. საზღვარგარეთ მივლინებები
ალექსანდრე მესხი 23 ივნისი- 2 ივლისი, 2013,
მათემატიკისა და კომპიუტერულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოზნანი, პოლონეთი.
ალექსანდრე მესხი 18 იანვარი-14 თებერვალი, 2013, მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლა,
სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი, ლაჰორი, პაკისტანი.

3. სადოქტორო (PhD) პროგრამის ხელძღვანელობა

 ა. მესხის ხელძღვანელობით მომზადდა დისერტაცია ‘’ KERNEL OPERATORS IN SOME NEW
FUNCTION SPACES’’, დისერტანტი მ. ა. ზაიგუმი. დაცვა შედგება 2014 წელს მათემატიკურ
მეცნიერებათა სკოლაში, სამთავრობო კოლეჯ-უნივერსიტეტი, ლაჰორი, პაკისტანი.
 ვ. კოკილაშვილი ხელმძღვანელობდა დოქტორანტის მუშაობას.

4. რეცენზირება
ვ. კოკილაშვილმა მოამზადა რეცენზიები ჟურნალებისთვის: Acta Mathematica Hungarica, Revista
Mathematica Complutensa, Georgian Math. Journal, Journal of Inequalities.
ა. მესხმა მოამზადა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალებისათვის: Georgian Math. Journal, Journal of
Function Spaces and Applications (Hindawi), Journal of Mathematical Analysis and Applications
(Elsevier), Abstract and Applied Analysis (Hindawi).
შ. ტეტუნაშვილმა მოამზადა რეცენზიები შემდეგი ჟურნალისათვის: Georgian Math. Journal.
ლ. ეფრემიძე თანამშრომლობდა "Mathematical Review"-სთან. მან 5 შრომაზე დაწერა რეფერატი.
ლ. ეფრემიძემ დაწერა რეცენზია ჟურნალისთვის Siam J. of Matrix Analysis and Applications.

5. მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში
ვ. კოკილაშვილი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
 Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany (სარედაქციო კოლეგიის
წევრი).
 Function Spaces and Applications. Scientific Horizont (შვედეთი-ინდოეთი, სარედაქციო
კოლეგიის წევრი)
 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra. Nova Science Publishers, Inc.
New York (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).
 Armenian Journal of Mathematics (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).
 Georgian International J. Sci. and Tech. Nova Science, New York (სარედაქციო კოლეგიის
წევრი).
 Proc. A. Razmadze Mathematical Inst. (მთავარი რედაქტორი).
 Euroasian Mathematical Journal. UK – Kazakhstan (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)
ა. მესხი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
 Journal of Mathematical Inequalities
 Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute
 Tbilisi Mathematical Journal
 Journal of Prime Research in Mathematics
 Revista Universitas Scientarium
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diferencialuri gantolebebis ganyofilebა
I.1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis andria razmaZis
maTematikis instituti, diferencialuri gantolebebis ganyofileba
I.2. ganyofilebis gamge, mTavari mecnieri TanamSromeli ivane kiRuraZe
I.3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: sergo xaribegaSvili (mTavari mecnieri
TanamSromeli), malxaz aSordia (ufrosi mecnieri TanamSromeli), givi berikelaSvili
(ufrosi mecnieri TanamSromeli), nino farcvania (ufrosi mecnieri TanamSromeli), oTar
joxaZe (ufrosi mecnieri TanamSromeli), maia jafoSvili (ufrosi laboranti)
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi

#

samuSaos dasaxeleba

samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi

sawyis-sasazRvro da sasazRvro
i. kiRuraZe
amocanebi evoluciuri diferencialuri
gantolebebisaTvis

m. aSordia, g.
berikelaSvili, i.
kiRuraZe, n. farcvania,
s. xaribegaSvili, o.
joxaZe

kvleviTi samuSaos dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
dadgenilia aralokaluri (kerZod, orwertilovani da mravalwertilovani) sasazRvro
amocanebis amoxsnadobis pirobiTad koreqtulobis aragaumjobesebadi pirobebi (i. kiRuraZe).
arawrfiv funqcionalur diferencialur gantolebaTa singularuli sistemebisaTvis
dadgenilia koSi-nikoletis tipis woniani amocanis amoxsnadobisa da koreqtulobis sakmarisi
pirobebi (n. farcvania).
damtkicebulia konti-opialis tipis pirobebi arawrfivi funqcionalur diferencialuri sistemebisaTvis zogadi sasazRvro amocanis amoxsnadobis Sesaxeb (m. aSordia).
Seswavlilia erTi droiT aralokaluri amocana mravalganzomilebiani arawrfivi talRis
gantolebisaTvis. napovnia pirobebi, dadebuli amocanis monacemebze, romlebic uzrunvelyofen
amonaxsnis arsebobas da erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas ar
gaaCnia amonaxsni. Seswavlilia Sereuli amocana arawrfivi talRis gantolebisaTvis arawrfivi
sasazRvro pirobiT. gantolebaSi da sasazRvro pirobaSi Semavali arawrfivi wevrebis gaTvaliswinebiT gamokvleulia amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakiTxebi. ganxilulia agreTve
feTqebadi amonaxsnis arsebobis SemTxvevebi (s. xaribegaSvili, o. joxaZe).
kvadratul
areSi ganxilulia puasonis gantolebisaTvis dasmuli Sereuli amocana:
dirixles pirobebiT kvadratis or mosazRvre gverdze da integraluri SezRudvebiT sazRvris
darCenil nawilze klasikuri pirobebis nacvlad; dadgenilia susti amonaxsnis arseboba da
erTaderToba W21 wonian sivrceSi. puasonis gantolebisaTvis marTkuTxa areSi ganxilulia
aralokaluri sasazRvro amocana. mosazRvre gverdebis erT wyvilze dirixles da neimanis
pirobebi, sazRvris darCenil nawilze sasazRvro pirobebis nacvlad ki integraluri saxis
SezRudvebia mocemuli. agebuli da gamokvleulia Sesabamisi sxvaobiani sqema. energetikul
utolobaTa meTodiT miRebulia sqemis amonaxsnis aprioruli Sefaseba. diskretizaciis
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cdomilebisaTvis
berikelaSvili).

miRebulia

zusti

amonaxsnis

sigluvesTan

SeTanxmebuli

Sefaseba

(g.

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi

#
1

proeqtis dasaxeleba
arawrfivi sasazRvro amocanebi
da maTi gamoyenebebi
diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

i. kiRuraZe
SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero
fondis granti
# FR/317/5-101/12
(# 31/07 sagranto
xelSekruleba)

proeqtis
Semsruleblebi
i. kiRuraZe,
z. soxaZe,
n. farcvania

proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
maRali rigis arawrfivi Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romlebsac gaaCniaT
singularobebi fazuri cvladebis mimarT, dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri
sakmarisi pirobebi (i. kiRuraZe).
meore rigis arawrfivi diferencialuri utolobebisaTvis, romelTac gaaCniaT singularobebi
rogorc fazuri, ise droiTi cvladis mimarT miRebulia arawrfiv aralokalur sasazRvro
amocanaTa amonaxsnebis aprioruli Sefasebebi (i. kiRuraZe).
damtkicebulia Teoremebi droiTi da fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis
diferencialuri utolobebis knezeruli amonaxsnebis aprioruli Sefasebebis Sesaxeb (n.
farcvania).
am
Sedegebis
safuZvelze
meore
rigis
singularuli
diferencialuri
gantolebebisaTvis dadgenilia knezeris amocanis amoxsnadobis sakmarisi pirobebi (n. farcvania).
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
# proeqtis dasaxeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
g. berikelaSvili
g. berikelaSvili,
2 krebadobis
SoTa rusTavelis
b. midodaSvili
SeTanxmebuli
erovnuli samecniero
Sefasebebi maRali
fondis granti
rigis sxvaobebiT
# FR/406/5-106/12
dazustebis meTodSi (# 31/18 sagranto
xelSekruleba)
proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
mudmivkoeficientebiani meore rigis elifsuri gantolebisaTvis dasmuli dirixles amocanis
amosaxsnelad gamoyenebulia sasrul sxvaobiani sqema. miRebuli amonaxsnis gamoyenebiT xdeba
sqemis marjvena mxaris garkveuli koreqcia da ganmeorebiT amoixsneba sxvaobiani sqema.
damtkicebulia meore etapze miRebuli miaxloebiTi amonaxsnis maRali rigis krebadoba.
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
# proeqtis dasaxeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
3 zogierTi arawrfivi SoTa rusTavelis
s. xaribegaSvili
s. xaribegaSvili
arastacionaruli
o. joxaZe,
erovnuli samecniero
modelis gamokvleva fondis granti
T. jangvelaZe,
da ricxviTi amoxsna # FR/30/5-101/12
z. kiRuraZe
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(# 31/32 sagranto
xelSekruleba)
proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
uwyvet funqciaTa klasSi arawrfivi talRis gantolebaTa erTi klasisaTvis Seswavlilia
koSi-darbus sasazRvro amocana. ganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa
da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis lokaluri amoxsnadoba. erTi
arawrfivi integro-diferencialuri gantolebisaTvis dasmuli Sereuli sasazRvro pirobebiani
amocanisTvis gamokvleulia amonaxsnis arseboba, erTaderToba da asimptoturi yofaqceva
arawrfivi xarisxovani wyaros wevris SemTxvevaSi. agebulia Sesabamisi sxvaobiani sqemebi da
Catarebulia ricxviTi eqsperimentebi.

IV publikaciebi
1) saqarTveloSi
b) saxelmZRvaneloebi
#
1

avtori/avtorebi
g.
i.
g.
b.

yirmelaSvili,
beJuaSvili,
berikelaSvili,
maspinZelaSvili

saxelmZRvanelos
gamocemis adgili,
saxelwodeba
gamomcemloba
albaTobis Teoria gamomcemloba `teqnikuri
universiteti~, Tbilisi

gverdebis
raodenoba
130

anotaciebi
saxelmZRvaneloSi, romelic gankuTvnilia teqnikuri universitetis studentebisaTvis,
gadmocemulia albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis safuZvlebi da moyvanilia
saTanado savarjiSoebi.
d) statiebi
#

avtori/
avtorebi

1

M. Ashordia,
G. Ekhvaia,
N. Kekelia

2

M. Ashordia

statiis saTauri,
Jurnalis/
gamocemis adgili,
Jurnalis/krebulis krebulis
gamomcemloba
dasaxeleba
nomeri
On the Conti-Opial
Volume 58 ivane javaxiSvilis
type existence and
saxelobis Tbilisis
uniqueness theorems
saxelmwifo
for general nonlinear
universitetis
boundary value
gamomcemloba,
problems for systems
Tbilisi
of impulsive equations
with finite and fixed
points of impulses
actions.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
On a two-point singular Volume 58 ivane javaxiSvilis

gverdebis
raodenoba
125-134
(10)

111-123
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3

4

5

6.

7

8

boundary value
problem for systems of
nonlinear generalized
ordinary differential
equations.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
M. Ashordia
On conditions for the
Volume 59
well-posedness of a
nonlocal boundary
value problem for a
class of systems of
linear generalized
ordinary differential
equations with
singularities.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
G. Berikelashvili On a weak solution of Volume 162
one nonlocal boundaryvalue problem.
Proc. A. Razmadze
Math. Inst.
I. Kiguradze

saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi

(13)

ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi

105-112
(8)

ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi
Volume 59 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi

116-120
(5)

On nonlocal problems
with nonlinear
boundary conditions
for singular ordinary
differential equations.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
S.
The Cauchy-Goursat
Volume 162 ivane javaxiSvilis
Kharibegashvili multidimensional
saxelobis Tbilisis
problem for one class
saxelmwifo
of nonlinear hyperbolic
universitetis
systems.
gamomcemloba,
Proc. A. Razmadze
Tbilisi
Math. Inst.
On one estimate for
S.
Volume 58 ivane javaxiSvilis
Mukhigulashvili, solutions of two-point
saxelobis Tbilisis
boundary value
N. Partsvania
saxelmwifo
problems for higheruniversitetis
order strongly singular
gamomcemloba,
linear differential
Tbilisi
equations.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
N. Partsvania
On two-point boundary Volume 58 ivane javaxiSvilis
value problems for
saxelobis Tbilisis

113-119
(7)

141-143
(3)

65-77
(13)

147-152
(6)
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9

N. Partsvania

two-dimensional
nonlinear differential
systems with strong
singularities.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
On a nonlocal
boundary value
problem for twodimensional nonlinear
singular differential
systems.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.

saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi

Volume 59 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba,
Tbilisi

121-125
(5)

anotaciebi
1. ganxilulia zogadi saxis arawrfivi sasazRvro amocanebis amoxsnadobis sakiTxi kvaziwrfiv
impulsur gantolebaTa sistemebisaTvis. aseTi amocanebisTvis damtkicebulia kontisa da
opialis tipis arsebobis Teoremebi. maTze dayrdnobiT miRebulia amoxsnadobis efeqturi
sakmarisi pirobebi.
2. ganzogadebul singularobebian arawrfiv diferencialur gantolebaTa sistemebisTvis
ganxilulia orwertilovani sasazRvro amocana. miRebulia am amocanis amoxsnadobis sakmarisi
pirobebi.
3. ganzogadebul wrfiv diferencialur gantolebaTa erTi klasis sistemebisTvis ganxilulia
aralokaluri sasazRvro amocana. miRebulia am amocanis koreqtulobis sakmarisi pirobebi.
4. kvadratul areSi ganxilulia puasonis gantolebisaTvis dasmuli Sereuli amocana: dirixles
pirobebiT kvadratis or mosazRvre gverdze da integraluri SezRudvebiT sazRvris darCenil
nawilze klasikuri pirobebis nacvlad; dadgenilia susti amonaxsnis arseboba da erTaderToba
W21 wonian sivrceSi.

5. droiTi cvladis mimarT araintegrebadi singularobebis mqone maRali rigis Cveulebrivi
diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia zogierTi arawrfivi, aralokaluri sasazRvro
amocanis amoxsnadobisa da calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
6. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis gamokvleulia koSi-gursas
sasazRvro amocanis erTi mravalganzomilebiani variantis koreqtulobis sakiTxi.
7.
maRali
rigis
Zlierad
singularuli
gadaxrilargumentebiani
diferencialuri
gantolebebisaTvis dadgenilia orwertilovani SeuRlebuli da marjvniv fokaluri sasazRvro
amocanebis amonaxsnTa Sefasebebi.
8. organzomilebiani arawrfivi diferencialuri sistemebisaTvis Zlieri singularobebiT
droiTi cvladis mimarT dadgenilia orwertilovan sasazRvro amocanaTa amoxsnadobisa da
calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
9. organzomilebiani arawrfivi diferencialuri sistemebisaTvis Zlieri singularobebiT
droiTi cvladis mimarT dadgenilia nikoletis tipis aralokaluri sasazRvro amocanis
amoxsnadobisa da koreqtulobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
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2) ucxoeTSi
d) statiebi (*-iT aRniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi gamoqveynebuli statiebi)
statiis saTauri,
Jurnalis/
gamocemis
#
Jurnalis/krebulis
krebulis
adgili,
dasaxeleba
nomeri
gamomcemloba
John Wiley &
DOI:
1* G. Berikelashvili, On the convergence of
10.1002/num.21 Sons, New York,
M.Mirianashvili difference schemes for
NY
810
generalized BenjaminBona-Mahony equation.
Numer. Methods Partial
Differ. Equations
Volume 53 Springer, New
2* G. Berikelashvili, On a numerical solution of
No. 4
York, NY
N. Khomeriki
one nonlocal boundaryvalue problem with mixed
Dirichlet-Neumann
conditions.
Lith. Math. J.
3* O. Jokhadze
The global Cauchy problem
Volume 49 Nauka/Interperiod
for wave equations with
No. 12
ika, Moskva
nonlinear damping
term. (Russian)
Differentsial’nye
Uravneniya
avtori/
avtorebi

367-380 (14)

1-8 (8)

1121-1137 (17)

Volume 94
No. 6

Volume 49
No. 12

Nauka/Interperiod
ika, Moskva

1623-1640 (17)

Volume 20

Walter De
Gruyter & Co,
Germany

The Cauchy-Darboux
problem for the onedimensional wave equation
with power nonlinearity.
Siberian Math. J.

Volume 54
No. 6

5* O. Jokhadze,
S.
Kharibegashvili

The Cauchy-Goursat
problem for the wave
equations with nonlinear
dissipative term. (Russian).
Mat. Zametki
Вторая задача Дарбу для
волнового уравнения со
степенной
нелинейностью“.
(Russian)
Differentsial’nye
Uravneniya
The Cauchy problem for
singular in phase variables
nonlinear ordinary
differential equations.

7* I. Kiguradze

20

Pleiades
Publishing,
Tortola, British
Virgin Islands;
Nauka/Interperiod
ica, Moscow;
Springer, New
York
Nauka/Interperiod
ika, Moskva

4* O. Jokhadze,
S.
Kharibegashvili

6* O. Jokhadze,
S.
Kharibegashvili

gverdebis
raodenoba

889-907 (18)

707-720 (14)

24

Georgian Math. J.
On the solvability of one
8* S.
Volume 400
Kharibegashvili, boundary value problem for
B. Midodashvili one class of semilinear
second order hyperbolic
systems.
J. Math. Anal. Appl.
9* S.
One multidimensional
Volume 20
Kharibegashvili, version of the Darboux first
No. 3
B. Midodashvili problem for one class of
.
semilinear second order
hyperbolic systems.
NoDEA Nonlinear Differ.
Equ. Appl.
10* S.
Investigation of hyperbolic
Volume 92
Kharibegashvili, systems with order
No. 12
D. Natroshvili
degeneration arising in I.
Vekua’s hierarchical
models.
Appl. Anal.

Elsevier, San
Diego, CA

345-362 (18)

Birkhäuser Verlag
(Springer), Basel

595-619 (24)

Taylor & Francis,
Abingdon, Oxon

2520-2537
(18)

anotaciebi
1. benJamin-bona-mahonis ganzogadebuli arawrfivi gantolebisaTvis dasmuli sawyis-sasazRvro
amocanisaTvis Seswavlilia samSriani konservatuli sqemebi. miRebuli algebruli gantolebebi
wrfivia saZiebeli funqciis mniSvnelobebis mimarT yovel axal Sreze. damtkicebulia sqemis
krebadoba k  1 rigiT, roca zusti amonaxsni miekuTvneba sobolev-slobodeckis W2k

1  k  3

sivrces.
2. puasonis gantolebisaTvis marTkuTxa areSi ganxilulia aralokaluri sasazRvro amocana. mosazRvre gverdebis erT wyvilze dirixles da neimanis pirobebi, sazRvris darCenil nawilze
sasazRvro pirobebis nacvlad ki integraluri saxis SezRudvebia mocemuli. agebuli da
gamokvleulia Sesabamisi sxvaobiani sqema. energetikul utolobaTa meTodiT miRebulia sqemis
amonaxsnis aprioruli Sefaseba. diskretizaciis cdomilebisaTvis miRebulia zusti amonaxsnis
sigluvesTan SeTanxmebuli Sefaseba.
3. Seswavlilia koSis amocana arawrfivi damxSobi wevris Semcveli talRis gantolebisaTvis.
ganxilulia arsebobis, erTaderTobisa da araerTaderTobis, agreTve globaluri klasikuri
amonaxsnis arsebobis sakiTxebi.
4. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis gantolebisaTvis ganxilulia koSi-darbus
sasazRvro amocana. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis,
agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
5. Seswavlilia koSi-gursas amocana arawrfivi disipatiuri wevris Semcveli talRis gantolebisaTvis. ganxilulia arsebobis, erTaderTobis, agreTve feTqebadi amonaxsnis arsebobis
sakiTxebi.
6. xarisxovani arawrfivobis Semcveli talRis gantolebisaTvis ganxilulia darbus meore
sasazRvro amocana. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis,
agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
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7. maRali rigis arawrfivi Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romlebsac gaaCniaT
singularobebi fazuri cvladebis mimarT, dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri
sakmarisi pirobebi.
8. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis ganxilulia sobolevis
sasazRvro amocana droiTi orientaciis mqone konusur areSi, romelic warmoadgens darbus
meore amocanis mravalganzomilebian variants. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da
globaluri amoxsnadobis, agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
9. meore rigis arawrfiv hiperbolur sistemaTa erTi klasisaTvis ganxilulia darbus pirveli
sasazRvro amocanis mravalganzomilebiani varianti. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da
globaluri amonaxsnis arsebobis, agreTve amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
10. erTi rigis gadagvarebis mqone hiperboluri sistemebisaTvis, romlebic warmoiSvebian i.
vekuas ierarqiul modelSi, Seswavlilia erTi Sereuli amocanis koreqtulobis sakiTxi
sobolevis Sesabamis wonian sivrceebSi.

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#
1

2

3

4

5

momxsenebeli/
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
m. aSordia,
impulsur gantolebaTa
g. exvaia,
sistemebisTvis zogadi saxis
n. kekelia
arawrfivi sasazRvro
amocanebis amoxsnadobis
konti-opialis tipis
Teoremebis Sesaxeb
m. aSordia,
diskretul gantolebaTa
g. exvaia,
sistemebisTvis zogadi saxis
n. TofuriZe arawrfivi sasazRvro
amocanebis amoxsnadobis
konti-opialis tipis
Teoremebis Sesaxeb
g. axalaia,
arawrfiv diskretul
m. aSordia,
gantolebaTa sistemebisaTvis
n. TofuriZe zogadi sasazRvro amocanebis
amoxsnadobis efeqturi
sakmarisi pirobebis Sesaxeb
m. aSordia,
arawrfivi impulsuri
g. exvaia,
sistemebisaTvis zogadi
n. kekelia
sasazRvro amocanis
koreqtulobis efeqturi
sakmarisi pirobebis Sesaxeb
m. aSordia
erTi orwertilovani
sasazRvro amocanis Sesaxeb
arawrfiv ganzogadoebul

forumis Catarebis
dro da adgili
ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi
maTematikis institutis XXVII
gafarToebuli seminaris sxdomebi
(q. Tbilisi, 22-24 aprili, 2013 w.)

ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi
maTematikis institutis XXVII
gafarToebuli seminaris sxdomebi
(q. Tbilisi, 22-24 aprili, 2013 w.)

akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110
wlisTavisadmi miZRvnili
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV
saerTaSoriso konferencia
(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.)
akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110
wlisTavisadmi miZRvnili
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV
saerTaSoriso konferencia
(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.)
prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
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6

7

8

9

m. aSordia,
g. exvaia,
n. kekelia

Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
m. aSordia,
zogadi sasazRvro amocanis
prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
g. exvaia,
Sesaxeb diskretuli
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
n. TofuriZe sistemebisaTvis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
g.
maRali rigis sxvaobebiT
akademikos viqtor kupraZis dabadebidan 110
berikelaSvili dazustebis meTodi dirixles wlisTavisadmi miZRvnili
,
sasazRvro pirobebiani
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV
b.
elifsuri gantolebisaTvis
saerTaSoriso konferencia
midodaSvili
(Tbilisi-baTumi, 9-15 seqtemberi, 2013 w.)
g.
sxvaobiani sqemebi erTi
berikelaSvili srulad aralokaluri
,
sasazRvro amocanisaTvis
n. xomeriki

10 i. kiRuraZe

11

Cveulebriv diferencialur
gantolebaTa sistemebisaTvis
singularobebiT
arawrfivi sasazRvro
amocanebis Sesaxeb sasruli
raodenoba impulsebis mqone
diferencialur gantolebaTa
sistemebisaTvis

i. kiRuraZe

12 n. farcvania

13 n. farcvania

14 n. farcvania,

prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
koSis amocana fazuri
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
cvladebis mimarT
saxelmwifo universitetis andria razmaZis
singularuli arawrfivi
maTematikis institutis samecniero
diferencialuri
konferencia
gantolebebisaTvis
(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.)
meore rigis singularuli
prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
gantolebebisaTvis arawrfivi, wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
aralokaluri amocanebis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
dadebiTi amonaxsnebi
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
knezeris amocana meore rigis ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
arawrfivi singularuli
saxelmwifo universitetis andria razmaZis
diferencialuri
maTematikis institutis samecniero
gantolebebisaTvis
konferencia
(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.)
droiTi da fazuri cvladebis prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
mimarT singularuli, meore
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
rigis diferencialuri
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
utolobebis knezeruli
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
amonaxsnebis aprioruli
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
Sefasebebi
meore rigis singularuli
prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
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b. puJa

15 s.
xaribegaSvili

16 o. joxaZe,
s.
xaribegaSvili

17 o. joxaZe,
s.
xaribegaSvili

18 o. joxaZe,
s.
xaribegaSvili

diferencialuri gantolebebis wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
knezeruli amonaxsnebis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Sesaxeb
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
droiT aralokaluri amocana prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
mravalganzomilebiani
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
arawrfivi talRis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
gantolebisaTvis
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
kuTxovan areebSi erTi
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
sasazRvro amocanis
saxelmwifo universitetis andria razmaZis
amoxsnadobis Sesaxeb talRis maTematikis institutis samecniero
gantolebisaTvis xarisxovani konferencia
arawrfivobiT
(q. Tbilisi, 2-6 dekemberi, 2013 w.)
erTi sasazRvro amocana
Tbilisis saerTaSoriso konferencia
talRis gantolebisaTvis
`gamoyenebiTi maTematikis Tanamedrove
xarisxovani arawrfivobiT
problemebi~, miZRvnili ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis 95 da ilia vekuas saxelobis
gamoyenebiTi maTematikis institutis 45
wlisTavs
(Tbilisi, 4-7 seqtemberi, 2013 w.)
Sereuli amocana arawrfivi
prof. levan maRnaraZis dabadebidan 100
talRis gantolebisaTvis
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
arawrfivi sasazRvro pirobiT vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2013
(Tbilisi, 20-22 dekemberi, 2013 w.)
moxsenebaTa anotaciebi

1. moyvanilia konti-opialis tipis Teoremebi kvaziwrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis
zogadi sasazRvro amocanebis amoxsnadobis Sesaxeb.
2. kvaziwrfiv diskretul gantolebaTa sistemebisTvis ganxilulia zogadi saxis arawrfivi
sasazRvro amocanebi. moyvanilia konti-opialis tipis arsebobis Teoremebi.
3. ganxilulia arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis sasazRvro
amocanebis koreqtulobis sakiTxi. moyvanilia koreqtulobis efeqturi sakmarisi pirobebi.
4. moyvanilia Teoremebi arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis
sasazRvro amocanebis amoxsnadobis Sesaxeb.
5. ganzogadebul arawrfiv diferencialur gantolebaTa singularuli sistemebisaTvis
dadgenilia nikoletis tipis orwertilovani sasazRvro amocanis amoxsnadobis sakmarisi
pirobebi.
6. sasruli raodenoba impulsebis mqone diferencialur gantolebaTa sistemebisaTvis
dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa amoxsnadobis sakmarisi pirobebi.
7. arawrfiv diskretul gantolebaTa sistemebisTvis dadgenilia zogadi sasazRvro amocanis
amoxsnadobis pirobebi.
8. aRwerila meore rigis elifsuri gantolebisaTvis dasmuli dirixles amocanis Sesabamisi
sxvaobiani sqemis amonaxsnis dazustebis meTodi. dadgenilia sqemis krebadobis rigi.
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9. agebuli da gamokvleulia puasonis gantolebisTvis dasmuli aralokaluri amocanis maaproqsimebeli sxvaobiani sqemebi, roca sazRvris arcerT nawilze araa klasikuri monacemi.
10. maRali rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis singularobebiT fazuri
cvladebis mimarT dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobis optimaluri sakmarisi piroba.
11. meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis, romelTac gaaCniaT
singularobebi rogorc fazuri, ise droiTi cvladis mimarT, dadgenilia arawrfiv,
aralokalur sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobis aragaumjobesebadi sakmarisi
pirobebi.
12. meore rigis arawrfivi singularuli diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia
knezeris amocanis amoxsnadobis optimaluri sakmarisi pirobebi.
13. moyvanilia Teoremebi droiTi da fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis diferencialuri utolobebis knezeruli amonaxsnebis aprioruli Sefasebebis Sesaxeb.
14. moyvanilia usasrulobaSi qrobadi da nulisagan mowyvetili knezeruli amonaxsnebis
arsebobis Teoremebi meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis singularobebiT
droiTi da fazuri cvladebis mimarT.
15. Seswavlilia droiT aralokaluri erTi amocana mravalganzomilebiani arawrfivi talRis
gantolebisaTvis. napovnia pirobebi, romlebic uzrunvelyofen amonaxsnis arsebobas da
erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas ar gaaCnia amonaxsni.
16. kuTxovan areebSi gamokvleulia koSi-darbus tipis amocana talRis gantolebisaTvis
xarisxovani arawrfivobiT. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri
amoxsnadobis, agreTve amonaxnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
17. kuTxovan areSi gamokvleulia erTi sasazRvro amocana talRis gantolebisaTvis xarisxovani
arawrfivobiT. am amocanisaTvis Seswavlilia lokaluri da globaluri amoxsnadobis, agreTve
amonaxsnis erTaderTobis da ararsebobis sakiTxebi.
18. Seswavlilia Sereuli amocana arawrfivi talRis gantolebisaTvis arawrfivi sasazRvro
pirobiT. gantolebaSi da sasazRvro pirobaSi Semavali arawrfivi wevrebis gaTvaliswinebiT
gamokvleulia amonaxsnis arsebobis da erTaderTobis sakiTxebi. ganxilulia agreTve feTqebadi
amonaxsnis arsebobis SemTxvevebi.

2) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
M. Ashordia, On the well-posed of general
nonlinear boundary value
G. Ekhvaia,
problems for system of
N. Kekelia
impulsive equations with finite
and fixed points of impulses

forumis Catarebis dro da adgili
IX saerTaSoriso kongresi `isaaki~
(poloneTi, krakovi, 6-9 agvisto, 2013 w.).
9th International ISAAC Congress (Krakow, Poland,
August 5-9, 2013)

moxsenebaTa anotaciebi
1. ganxilulia arawrfiv impulsur gantolebaTa sistemebisTvis zogadi saxis sasazRvro
amocanebis koreqtulobis sakiTxi. moyvanilia Sesabamisi Teoremebi.
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sxva informacia
 Catarebuli samecniero forumebi
ganyofilebis mier organizebuli iyo prof. l. maRnaraZis dabadebidan 100 wlisTavisadmi
miZRvnili saerTaSoriso vorkSopi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _
QUALITDE-2013, romelic Catarda TbilisSi 2013 wlis 20-22 dekembers.
 saerTaSoriso samecniero TanamSromloba
ivane kiRuraZe:
rogorc saredaqcio kolegiis wevri, TanamSromlobda ucxour samecniero JurnalebTan:
“Boundary Value Problems”; “Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations”;
“Nonlinear Oscillations”; “Fasciculi Mathematici”; “Functional Differential Equations”; “Journal of
Applied Mathematics, Statistics and Informatics”, xolo rogorc recenzenti _ JurnalebTan:
“Дифференциальные уравнения”, “Nonlinear Analysis”.
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saprogramo komitetis Tavmjdomare.
malxaz aSordia:
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis wevri.
givi berikelaSvili:
rogorc recenzenti, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan “Lithuanian Mathematical
Journal”, “Numerical Methods for Partial Differential Equations”, “Journal of Applied Mathematics and
Computing”, “Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute”.
rogorc referenti, TanamSromlobda referatur Jurnal “Mathematical Reviews”-Tan.
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis wevri.
nino farcvania:
rogorc recenzenti, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan “Boundary Value Problems”,
“Acta Applicandae Mathematicae”.
aris referatuli Jurnalis “Mathematical Reviews” referenti.
aris saerTaSoriso Jurnalis “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics” asocirebuli redaqtori.
aris saerTaSoriso Jurnalis “Miskolc Mathematical Notes” saredaqcio kolegiis wevri.
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saorganizacio komitetis Tavmjdomare.
brnos teqnologiuri universitetis maTematikisa da informatikis institutis direqtor
b. puJasTan erTad moamzada erToblivi samecniero naSromi, romlis Sedegebi moxsenda
saerTaSoriso vorkSops QUALITDE-2013.
sergo xaribegaSvili:
rogorc saredaqcio kolegiis wevri, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan: “Georgian
Mathematical Journal” da “Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”.
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2013 saprogramo komitetis
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maTematikuri fizikis ganyofileba
I. 1. i. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis
maTematikis institutis maTematikuri fizikis ganyofileba

a.

razmaZis

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli profesori roland duduCava
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: roland
duduCava, Tengiz buCukuri, avTandil gaCeCilaZe, roland
daviT kapanaZe, oTar Wkadua.

gaCeCilaZe,

TanamSromlebi sazogadoebriv sawyisebze: ekaterine peseckaia, medea caava,
TamTa wuwunava.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#
1

samuSaos dasaxeleba
მაქსველის სისტემა
ანიზოტროპულ გარემოში

samuSaos xelmZRvaneli
რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე

samuSaos
Semsruleblebi
რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე, თ.
ბუჩუკური, მ. ცაავა (saz.
sawyisebze), ე. პესეცკაია
(saz. sawyisebze),

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ანიზოტროპული მაქსველისა და ჰელჰოლცის განტოლებები შევისწავლეთ ბრტყელი
კონფიგურაციის არეებში კუთხოვანი საზღვრით დირიხლეს, ნეიმანის, იმპედანსისა და
შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. დამტკიცებულია
ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგროდიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა ფსევდოდიფერენციალური
ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა
და რეგულარობის შედეგები.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
r. duduCava, T. buCukudiferencialuri operari, m. caava (saz. Sawyi2 torebi zedapirebze da
r. duduCava
sebze), g. tefnaZe, T. wumaTi gamoyeneba
wunava (saz. sawyisebze),
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ლაპლას-ბელტრამის დიფერენციალური განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერზედაპირზე გლუვი
საზღვრით შესწავლილია შერეული ტიპის (დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ორი
მიდგომით. პირველი: ლაქს-მილგრამის ლემის გამოყენებით დადგენილია ასეთი სასაზღვრო
ამოცანის ამოხსნადობა და ამოხსნის ერთადერთობა სუსტი კლასიკური
დასმით როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W1 სივრცეში. მეორე: პოტენციალთა
მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სასაზღვრო ინტეგრო-დიფერენციალურ
განტოლებაზე, რომლის გამოკვლევის შედეგად დადგენილია ამოცანის ამოხსნადობის და
ამოხსნის ერთადერთობა კრიტერიუმი სუსტი არაკლასიკური დასმით როდესაც ამონახსი
იძებნება სობოლევის W p 1 სივრცეებში და როდესაც p>1. მიღებული კრიტერიუმი
დამოკიდებულია p მაჩვენებელზე.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
d. natroSvili (teqnikuri o. Wkadua, T. buCukuri,
ელექტრო-მაგნიტო3
universiteti)
d. natroSvili
დრეკადობის დინამიკის
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შერეული სასაზღვრო
ამოცანების ასიმპტოტური
ანალიზი ბზარის მქონე
არეებში.
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
saangariSo periodSi Seswavlilia 3-ganzomilebiani dinamikis Sereuli sasazRvro
amocana eleqtro-magneto-drekadobis anizotropuli erTgvarovani bzaris mqone
sxeulebisaTvis. kerZod, Seswavlilia amocanis amoxsnadoba da amonaxsnis
asimptoturi
Tvisebebi.
laplasis
gardaqmnis,
potencialTa
da
fsevdodiferencialur
gantolebaTa
Teoriis
gamoyenebiT
damtkicebulia
amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis Teoremebi beselis potencialTa
sivrceebSi. miRebulia amonaxsnis asimptoturi formulebi bzaris kidesa da im
wiris maxloblobaSi sadac icvlebian sasazRvro pirobebi. Seswavlilia
amonaxsnis singularoba am
gansakuTrebuli wirebis midamoSi. kerZod, bzaris
kidis maxloblobaSi singularoba tolia 1/2, xolo im wiris maxloblobaSi sadac
icvlebian sasaზRvro pirobebi sigularoba sazogadod damokidebulia rogorc
drekad aseve eleqtrul da magnitur mudmivebze da im wiris geometriaze sadac
icvlebian sasazRvro pirobebi da SeuZlia miiRos nebismieri mniSvneloba (0,1/2]
intervalidan. zogierTi transversalurad izotropuli klasisaTvis naCvenebia
amocanis amonaxsnis araoscilirebadoba da miRebulia amonaxsnis singularobis
gamosaTvleli efeqturi formulebi.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
o. Wkadua, d.natroSvili
s. mixailovi (brunelis
ლოკალიზებული ინტეგრაuniversiteti,
didi
ლურ განტოლებათა მეთო-დი
britaneTi)
ელექტრო-მაგნეტო4 დრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული
თეორიის დირიხლეს
ამოცანისათვის.
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
განვითარებულია ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდი ელექტრო-მაგნეტო-დრეკა-დობის
არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს ამოცანის
შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალი-ზებული
პოტენციალების გამოყენებით დირიხლეს ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვროსივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე. შესწავლილია დირიხლეს სასაზღვრო
ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
სისტემის ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია,
რომ ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
ოპერატორი,
რომელიც ეკუთვნის ბუტე დე მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და დადგენილია მისი
შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
s.
mixailovi (brunelis
o. Wkadua, ს. მიხაილოვი,
ინტეგრალურ განტოლება-თა
d.natroSvili
მეთოდი სკალარული მეორე universiteti, didi
britaneTi)
რიგის ცვლად
კოეფიციენტიანი დიფერენ5
ციალური განტოლებისათ-ვის
გარე არეში დასმული
შერეული სასაზღვრო
ამოცანის შემთხვევაში.
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
შესწავლილია სკალარული მეორე რიგის ცვლად კოეფიციენტიანი დიფერენციალური
განტოლებისათვის 3-განზომილებიანი გარე არეში დასმული შერეული სასაზღვრო ამოცანის
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შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემები. დამტკიცებულია
ეკვივალენტობა სასაზღვრო შერეულ ამოცანასა და შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული
ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის. დამტკიცებულია შესაბამისი სასაზღვრო-სივრცული
ინტეგრალური ოპერატორის შებრუნებადობა წონიან სობოლევის სივრცეებში.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
d. natroSvili (teqnikuri ა. gaCeCilaZე,
drekadobis Teoriis
universiteti)
statikis da dinamikis
რ. gaCeCilaZე da d.
sasazRvro sakontaqto
natroSvili
5 amocana erTgvarovani
hemitropuli
sxeulisaTvis xaxunis
gaTvaliswinebiT
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
2013 wlis saangariSoO periodSi Seswavlil iqna drekadobis Teoriis statikis da
dinamikis sasazRvro sakontaqto amocana erTgvarovani hemitropuli sxeulisaTvis
xaxunis gaTvaliswinebiT. dinamikis SemTxvevaSi sasazRvro sakontaqto amocana
ekvivalenturad
daiyvaneba
sivrciT
variaciul
utolobaze,
romlis
regularizaciis
Sedegad
vRebulobT parametrze
damokidebul
variaciul
gantolebas. Aam gantolebis Seswavla Catarebulia galiorkinis meTodis
gamoyenebiT da bolos, parametris მimarT zRvarze gadasvlis Sedegad miRebulia
dasmuli amocanis amonaxsni.
statikis
sasazRvro
sakontaqto
amocanas
erTgvarovani
hemitropuli
sxeulebisaTvis xaxunis gaTvaliswinebiT. ganxilul SemTxvevaSi xaxunis Zala
warmoiqmneba sxeulis ara mxebi mimarTulebiT gadaadgilebisas, aramed xaxuni
Seesabameba normaluri mimarTulebiT gadaadgilebas. Ganxilulia ori SemTxveva,
koercitiuli (rodesac sxeuli Tavisi sazRvis garkveuli nawiliT Camagrebulia)
da arakoercitiuli (rodesac aseTi Camagrebebi ar gvaqvs). Oorive SemTxveaSi
Seswavlilia susti amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis da aseve amonaxsnis
amocanis
monacemebze
uwyvetad
damokidebulebis
sakiTxi.
Arakoercitiul
SemTxvevaSi cxadi saxiT amowerilia amonaxsnis arsebobis aucilebeli piroba,
romelic damatebiT SezRudvebSi warmoadgens amonaxsnis arsebobis sakmaris
pirobasac.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli samuSaos Semsruleblebi
ა. gaCeCilaZე
ელიფსური კვაზი–
6 ვარიაციული უტოლობები
ორმხრივი შეზღუდვებით
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
განხილულია ელიფსური კვაზი–ვარიაციული უტოლობები ორმხრივი შეზღუდვებით.
ეს შეზღუდვები, ანუ ამონახსნზე დამოკიდებული (არაცხადი) წინაღობები შეიძლება იყოს
როგორც საზღვარზე, ისე არეში. მსგავსი წინაღობის ოპერატორი რომელშიც მონაწილეობს
ამონახსნის კონორმალით წარმოებული, არის სინიორინის არაცხად ამოცანაში, რომელიც
წარმოადგენს ზემოთნახსენები ამოცანების ცალმხრივ სასაზღვროშეზღუდვებიან ვარიანტს.
ცვლადკოეფიციენტებიანი ელიფსური კოერციტიული ფორმისთვის განხილული ორმხრივი
ვარიაციული უტოლობებისთვის (როგორც სასაზღვრო ისე არეში შეზღუდვებით)
დამტკიცებულია გარკვეული ტიპის მონოტონური დამოკიდებულება ამონახსნსა და ამოცანის
მონაცემებს
შორის;
კერძოდ,
სასაზღვროშეზღუდვებიანი
უტოლობის
შემთხვევაში
დამტკიცებულია მონოტონური დამოკიდებულება ამონახსნისა და მონაცემების კონორმალით
წარმოებულებს შორის. ეს საშუალებას გვაძლევს ზემოთნახსენები ორმხრივშეზღუდვებიანი
კვაზივარიაციული უტოლობებისთვის გამოვიყენოთ მონოტონურობის მეთოდი უწყვეტობის
მეთოდთან ერთად.
ამ ამოცანებისთვის დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და მდგრადობა. აგებულია
ზრდადი და კლებადი იტერაციული პროცესები, დამტკიცებულია მათი კრებადობა და
მოყვანილია ნაშთითი წევრის შეფასებები.
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

e. Sargorodski,
SoTa rusTavelis e. Sargorodski
r.duduCava, T. buerovnuli samecni- (kings koleji,
Cukuri, m. caava g.
ero fondi, granti londoni, didi
tefnaZe, T. wuwubritaneTi)
DI/10/5-101/12,
nava (saz. sawyis.)
xelSekruleba 13/14, r. duduCava
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
Seswavlilia gama-krebadobis gamoyeneba maTematikuri fizikis konkretul
amocanebSi, kerZod, giunteris warmoebulebis gamoyenebiT gamoyvanilia siTbos
gavrcelebis gantoleba Txel garsSi. Seswavlilia Sereuli sasazRvro amocana
laplas- beltramis operatorisTvis potencialTa meTodiT da laqs-milgramis
lemis gamoyenebiT.
proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
2 ekranis tipis amo- SoTa rusTavelis
დ. კაპანაძე
დ. კაპანაძე, რ. დუcanebi anizot-ro- erovnuli samecniდუჩავა, ე. პესეცკაია
ero fondi, gra nti
puli maqsvelis
gantolebebisaTvis: FR/6/5-101/12.
asimpto-turi
xelSekruleba31/39.
analizi da ricxviTi miaxloebebi
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
ანიზოტროპული მაქსველისა და ჰელჰოლცის განტოლებები შევისწავლეთ ბრტყელი
კონფიგურაციის არეებში საზღვართან ურთირთქმედებაში მყოფი ეკრანით/ბზარით დირიხლეს,
ნეიმანის, იმპედანსისა და შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის პოტენციალთა
სივრცეებში. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია
ნახევარღერძზე ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა ვინერჰოფისა და ჰენკელის ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, მიღებულია არსებობისა და
რეგულარობის შედეგები.
მიღებული შედეგები წარმოდგენილია მათემატიკურ ჟურნალებში ორი გამოქვეყნებული
სტატიის სახით.
მიღებული შედეგებზე დაყრდნობით მომზადა სამი საკონფერენციო თეზისი, რომლებიც
მოხსენებული იყო საერთაშორისო კონფერენციებზე „Journées Singulières Augmentées 2013“
(საფრანგეთი),Conference MITRE 2013 (მოლდოვა), საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV
ყოველწლიურ კონფერენციასა (ბათუმი) და საერთაშორისო კონფერენციაზე „გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“.
1

Txeli garsis
asimptoturi
modeli

მომზადდა და 06 ნოემბერს ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში გაიმართა ვორკშოპი
„ეკრანის ტიპის ამოცანები ანიზოტროპული მაქსველის განტოლებებისათვის: ასიმპტოტიკური
ანალიზი და რიცხვითი მიახლოებები“.
proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
3 Mathematical Analysis EPSRC – Engineering ლონდონის
დ.
ო. ჭკადუა,
of Localized Boundary- and Physics Research
ბრიუნელის
ნატროშვილი
Council Grant:
უნივერსიტეტის
Domain
პროფესორი
Integral Equations for EP/H020497/1,
ს.
1-4-2010—1-4-2013.
variable-coefficient
მიხაილოვი
Boundary Value
დიდი ბრიტანეთი.
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Problems
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
პროექტში შესრულებული სამუშაო ეძღვნება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის
განვითარებას 3-განზომილებიანი მეორე რიგის ძლიერად ელიფსური ცვლადკოეფიციენტებიანი
დივერგენციული ფორმით ჩაწერილი დიფერენციალური განტოლებათა სისტემისათვის
დასმული დირიხლეს, რობენის ტიპის ამოცანების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური
წარმოდგენის ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით დირიხლესა და
რობენის
ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ
განტოლებათა სისტემებზე. შესწავლილია დირიხლესა და რობენის სასაზღვრო ამოცანებისა და
მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემების
ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ
ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
ოპერატორები,
რომლებიც ეკუთვნიან ბუტე დე მონველის ალგებრას, არიან ფრედჰოლმური და დადგენილია
მათი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში.
ასევე
ლოკალიზებული
პარამეტრიქსის
მეთოდი
განვითარებულია 3განზომილებიანი
მეორე
რიგის
ძლიერად
ელიფსური
ცვლადკოეფიციენტებიანი
დივერგენციული ფორმით ჩაწერილი დიფერენციალური განტოლებისათვის დასმული
ნეიმანის, შერეული, ბზარისა და სასაზღვრო ამოცანების შემთხვევაში. ეს მეთოდი ასევე
განვითარებულია აკუსტიკური გაბნევის ამოცანებში არაერთგვაროვანი წინაღობების დროს.

IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
d) statiebi (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi
gamoqveynebuli naSromebi)

#

avtori/
avtorebi

statiis saTaJurnalis/ gamocemis
uri, Jurnakrebulis
adgili,
lis/krebulis
nomeri gamomcemloba
dasaxeleba

1* R. Duduchava, M. Mixed boundary vaTsaava
lue problems for the
Helmholtz equation
in arbitrary 2D-sectors, Georgian Mathematical Journal
2
R. Duduchava Mellin convolution
operators in Bessel
potential
spaces
with Admissible meromor phic kernels,
Memoirs on DiffeEquations
rential
and Mathematical
Physics
3
T. Buchukuri, Localization of a
R. Duduchava, Helmholtz boundary
D. Kapanadze, M. value problem in a
domain with pieceTsaava
wise-smooth boun-

gverdebis
raodenoba

20, 3

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

20 (439-468)

60, 2013

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

41

162

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

8 (37-44)_
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dary, Proceedings of
A. Razmadze Mathematical Institute
4

ლ. კასტრო,
დ. კაპანაძე

5

O. Chkadua,
S.E. Mikhailov,
D. Natroshvili

6

O.Chkadua,
D. Natroshvili

7

ა.გაჩეჩილაძე,
რ.გაჩეჩილაძე

The mixed boundary
value problems of
Diffraction by a halfplane with a screen/
crack perpendicular
to the boundary,
Proceedings of A.
Razmadze
Mathematical Institute
Localized BoundaryDomain
Integral
Equations Approach
for Robin type Problem for Second order
Strongly
Elliptic
System with Variable Coefficients .
Proceedings of A.
Razmadze
Mathematical Institute
Localized BoundaryDomain
Integral
Equations Approach
for Dirichlet Problem of the Theory of
Piezo-Elasticity for
Inhomogeneous Solids. Memoirs on
Differential Equations and Mathematical Physics.
The
boundary
contact problem for
hemitropic
elastic
solids whit friction
arising along the
normal, Proceeding
of A. Razmadze Mathematical Institute

162

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

6

162

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

13

60

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

37

163

a. razmaZis
maTematikis
instituti,
Tbilisi

18

აnotaciebi
1.. გამოიკვლეულია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის) (მოდელური სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის ბრტყელ კუთხეში. პირველ რიგში მტკიცდება ამოცანის ამოხსნის
ერთადერთობა გრინის ფორმულაზე დაყრდნობით.
ამოცანის შესწავლა ხდება პოტენციალთა მეთოდით. შედეგად სასაზღვრო ამოცანა დაიყვანება სასაზღვრო ინტეგრალურ განტოლებაზე,რომელიც წარმოადგენს მელინის კონვოლუციის
განტოლებას (განტოლებას უძრავი სინგულარობით). ხდება მიღებული განტოლების
ამოხსნადობის სრული გამოკვლევა, რაც გვაძლევს საშუალებას,გავაკეთოთ დასკვნები საწყისი
სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის და ამოხსნის თვისებების შესახებ.

2. naSromi miZRvnilia melinis konvoluciis operatorebisadmi meromorfuli
birTvebiT, romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi
operatorebi
gvxvdeba
sasazRvro
amocanebis
gamokvlevebSi
elifsuri
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diferencialuri gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani
sazRvriT. rodesac vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da
lokalizaciis gamoyenebiT, Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs
$\alpha$ gaSlis brtyel kuTxeSi. Sesabamisi sasazRvro integraluri operatorebi
warmoadgenen melinis konvoluciebs meromodfuli birTvebiT, romlebic moqmedeben
beselis potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze.
Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali
ar icvleba).
meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.
ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi.
3.. შესწავლილია ჰელჰოლცის განტოლებები ბრტყელი კონფიგურაციის არეებში კუთხოვანი
საზღვრით დირიხლეს, ნეიმანის, იმპედანსისა და შერეული სასაზღვრო პირობებით ბესელის
პოტენციალთა სივრცეებში. გამოყენებულია ლოკალიზაციის მეთოდი და ამოცანა დაყვამილია
მოდელური სასაზღვრო ამოცანების შესწავლაზე ბრტყელ კუთხეებში. დამტკიცებულია
ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგროდიფერენციალურ განტოლებებზე.
4. შეისწავლება შერეული ამოცანები ჰელჰოლცის განტოლებები ბრტყელი კონფიგურაციის
არეებში ვინერ-ჰოფისა და ჰანკელის ოპერატორების თვისებების გამოყენებით, მიღებულია
არსებობისა და რეგულარობის შედეგები.
5. naSromi eZRvneba lokalizebuli parametriqsis meTodis ganviTarebas 3-

ganzomilebiani meore rigis Zlierad elifsuri cvladkoeficientebiani
divergenciuli
formiT
Cawerili
diferencialuri
gantolebaTa
sistemisaTvis dasmuli robenis tipis sasazRvro amocanis SemTxvevaSi.
grinis
warmodgenis
formulisa
da
lokalizebuli
potencialebis
Tvisebebis gamoyenebiT amocana daiyvaneba lokalizebul sasazRvrosivrcul integralur gantolebaTa sistemaze. Seswavlilia robenis tipis
sasazRvro amocanisa da miRebuli lokalizebuli sasazRvro-sivrcul
integralur
gantolebaTa
sistemis
ekvivalentoba.
viner-hofis
faqtorizaciis meTodis gamoyenebiT naCvenebia, rom lokalizebuli
sasazRvro-sivrculi integraluri operatori, romelic ekuTvnis bute de
monvelis algebras, aris fredholmuri da dadgenilia misi Sebrunebadoba
Sesabamis sivrceebSi.
6. ნაშრომი ეძღვნება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის განვითარებას
პიეზოდრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს
ამოცანის
შემთხვევაში.
გრინის
ინტეგრალური
წარმოდგენის
ფორმულისა
და
ლოკალიზებული
პოტენციალების
გამოყენებით
დირიხლეს
ამოცანა
დაიყვანება
ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცულ
ინტეგრალურ
განტოლებათა
სისტემაზე.
შესწავლილია დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ სასაზღვროსივრცულ
ინტეგრალურ
განტოლებათა
სისტემის
ეკვივალენტობა.
ვინერ-ჰოფის
ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ლოკალიზებული სასაზღვროსივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
ოპერატორი, რომელიც ეკუთვნის ბუტე დე
მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და დადგენილია მისი შებრუნებადობა
შესაბამის სივრცეებში.
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7. შესწავლილია დრეკადობის თეორიის სტატიკის სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანა

ერთგვაროვანი ჰემოტროპული სხეულებისათვის ხახუნის გათვალისწინებით. ამ
შემთხვევაში ხახუნის ძალა წარმოიქმნება არა სხეულის მხები მიმართულებით
გადაადგილებისას
არამედ
ხახუნი
შეესაბამება
ნორმალის
მიმართულებით
გადაადგილებას. განხილულია ორი შემთხვევა, კოერციტიული (როდესაც დრეკადი
სხეული საზღვრის ნაწილით ჩამაგრებულია) და არა კოერციტიული (როდესაც ასეთი
ჩამაგრებები არ გვაქვს). ამოცანა ექვივალენტურად დაიყვანება სივრცით ვარიაციულ
უტოლობაზე და მასზე დაყრდნობით დამტკიცებულია სუსტი ამონახსნების არსებობის
და ერთადერთობის თეორემები. ასევე, კოერციტიულ შემთხვევაში ნაჩვენებია
ამონახსნის ამოცანის მონაცემებზე უწყვეტად დამოკიდებულება. არა კოერციტიულ
შემთხვევაში ცხადი სახით ამოწერილია ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა. ეს
პირობა დამატებით შეზღუდვებში წარმოადგენს ამონახსნის არსებობის საკმარის
პირობასაც.
2) ucxoeTSi
d) statiebi (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi
gamoqveynebuli naSromebi.
statiis saTaJurnalis/ gamocemis
uri, Jurna#
krebulis
adgili,
lis/krebulis
nomeri gamomcemloba
dasaxeleba
1* R. Duduchava, Fredholm criteria
Birkhauser77
Springer Basel
N. Kvergelidze, for a singular
avtori/
avtorebi

M. Tsaava

2 O.Chkadua,
R. Duduchava
D. Kapanadze

3* ლ. კასტრო,
დ. კაპანაძე

gverdebis
raodenoba

18 (39-56)

integral operator
on an open arc in
weighted Lebesgue's
and
Hoelder's spaces,
Integral Equations
and
Operator Theory
Potential methods 228
for
anisotropic
pseudo-Maxwell’s
equations in screen type problems.
Operator Theory:
Advances
and
Applications,
Wave diffraction
by a half-plane
with an obstacle
perpendicular to

254

BirkhauserSpringer Basel

Elsevier

22 (73-94)

18

38

the boundary,
Journal of Differential Equations
O.Chkadua,S.E. Localized
Bou- Vol..76, # 4, Birkhauser4* MIkhailov and ndary-Domain
Springer Basel
D. Natroshvili Singular Integ-ral
Equations Based
on
Har-monic
Parame-trix
for
Dive-rgens-form
Elliptic PDEs with
Variable Matrix
Coefficients
.Integral Equations and Operator
Theory,
5* O.Chkadua,
S.E. MIkhailov
D. Natroshvili

Analysis of Direct
Segregated
Boundary-Domain Vol.11,#4
Integral Equations
for Variable
Coefficient Mixed
BVPs in Exterior
Domains.
Analysis and
Applications,

World Scientific
Publishing
Company
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anotaciebi
1. ნაშრომში შესწავლილია კოშის გულიანი სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორი
უწყვეტი კოფიციენტებით ლებეგის სივრცეში, ხარისხოვანი “ხვედელიძის წონით” ღია
გლუვ რკალზე .
კარგად არის ცნობილი, რომ ნორმალურობის პირობა
წარმოადგენს
მხოლოდ
აუცილებელს ოპერატორის ფრედჰოლმურობისათვის და მას ემატება “რკალური პირობა”,
რომელიც გადააქცევს ფრედჰოლმურობის პირობას საკმარისად.
მოყვანილია ოპერატორის ფრედჰოლმურობის ზემოთ ნახსენები კრიტერიუმის ახალი
პირდაპირი დამტკიცება, რომელიც იყენებს პუანკარე-ბერტრანის ფორმულას სინგულარული
ინტეგრალური ოპერატორების კომპოზიციის შესახებ, ნ.მუსხელიშვილის ფორმულებს
სინგულარული ფუნქციებისათვის, ფრედჰოლმის ოპერატორების ჰომოტოპიას და ინდექსის
მდგრადობის თვისებას.
2.
შესწავლილია დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანები ჰელმჰოლცის
განტოლებებისათვის ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. დამტკიცებულია ამონახსნის
ერთადერთობის შედეგი, ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-დიფერენციალურ
განტოლებებზე და მათი გამოკვლევა მოხდა ვინერ-ჰოფისა და ჰანკელის ოპერატორების
თვისებების გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა და რეგულარობის
შედეგები.
3.
naSromi eZRvneba lokalizebuli parametriqsis meTodis ganviTarebas 3ganzomilebiani meore rigis Zlierad elifsuri skalaruli cvladkoeficientebiani
divergenciuli
formiT
Cawerili
diferencialuri
gantolebaTa
sistemisaTvis dasmuli dirixles, neimanisa da robenis tipis sasazRvro amocanebis
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SemTxvevaSi. Seswavlilia dirixles, neimanisa da robenis tipis sasazRvro
amocanebisa da Sesabamisi lokalizebuli sasazRvro-sivrcul integralur
gantolebaTa sistemebis ekvivalentoba. viner-hofis faqtorizaciis meTodis
gamoyenebiT naCvenebia, rom lokalizebuli sasazRvro-sivrculi integraluri
operatorebi, romlebic ekuTvnis bute de monvelis algebras, aris fredholmuri
da dadgenilia maTi Sebrunebadoba Sesabamis sobolevis sivrceebSi.
4. naSromSi
Seswavlilia
skalaruli
meore
rigis
cvladkoeficientiani
koeficientiani diferencialuri gantolebisaTvis 3-ganzomilebiani gare areSi
dasmuli Sereuli sasazRvro amocanis Sesabamisi sasazRvro-sivrcul integralur
gantolebaTa sistemebi. damtkicebulia Sereuli sasazRvro amocanisa da Sesabamisi
sasazRvro-sivrcul integralur gantolebaTa sistemis ekvivalentoba. naCvenebia,
sasazRvro-sivrculi integraluri operatorebis Sebrunebadoba wonian sobolevis
sivrceebSi.
5. naSromSi
gamokvleulia
erTgvarovani
anizotropuli
fsevdo-maqsvelis
gantolebaTa sistemisaTvis dasmuli ekranis tipis neimanis sasaZRvro amocana.
potencialTa meTodisa da fsevdo-maqsvelis gantolebasTan dakavSirebuli
oradwrfivi formis koercitiulobis gamoyenebiT damtkicebulia amocanis
amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa da regularobis Teoremebi.

2) gamosaqveyneblad gadacemuli naSromebi
d) statiebi (varskvlavebiT moniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi
gamoqveynebuli naSromebi).

#

avtori/
avtorebi

1^* V. Didenko,
R. Duduchava

2

L.P. Castro,
R. Duduchava,
F.-O. Speck

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

Mellin convolution operators in
the Bessel potential spaces. Submitted to Journal of Functional
Analysis
Diffraction from Polygonal-CoBirkhäuser, Basel
nical Screens-an operator approach

gverdebis
raodenoba
26

30

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#
1.

momxsenebeli/
momxseneblebi
r. duduCava, მ. ცაავა

2. დ. კაპანაძე

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

ნახევრადპლენარული მოხსენება:
Mixed boundary value problems for
the Helmholtz
equation in arbitrary 2D-sectors

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV
საერთაშორისო კონფერენცია
ნახევრადპლენარული მოხსენება: 9-15 სექტემბერი, 2013, ბაThe boundary value problems of wave თუმი, საქართველოს მათეdiffraction by a half-plane with an
მატიკოსთა კავშირის IV
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3. დ. კაპანაძე

4. ო. ჭკადუა

5.

ო. ჭკადუა

6. რ. გაჩეჩილაძე

7. რ. გაჩეჩილაძე

8. ა .გაჩეჩილაძე

9. ა .გაჩეჩილაძე

obstacle perpendicular to the
boundary

საერთაშორისო კონფერენცია

ვინერ-ჰოფს პლუს ჰანკელის
ტიპის ოპერატორები ტალღის
დიფრაქციის ამოცანებში
საზღვართან ურთიერთქმედებაში მყოფი ეკრანით

2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი, ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის
ყოველწლიური
კონფერენცია.

ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის დინამიკის შერეული
სასაზღვრო ამოცანების
ასიმპტოტური ანალიზი ბზარის
მქონე არეებში.
ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის დინამიკის შერეული და
ბზარის ტიპის ამოცანების
ამოხსნადობა და ამონახსნის
ასიმპტოტიკა.
Boundary contact problem for
hemitropic elastic solids with friction,
IV International Conference of the
Georgian Mathematical Union

Unilateral contact problem with
regard to friction

The modified monotonicity method
for elliptic quasi-variational
inequalities;

9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV
საერთაშორისო კონფერენცია
2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი, ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის
ყოველწლიური
კონფერენცია.
9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV
საერთაშორისო კონფერენცია
2-6 დეკემბერი, 2013, თბილისი, ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის
ყოველწლიური
კონფერენცია.
9-15 სექტემბერი, 2013, ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV
საერთაშორისო კონფერენცია

2-6 დეკემბერი, 2013, თბიOn one elliptic quasi-variational
inequalit with two implicit obstacles. ლისი, ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის
ყოველწლიური
კონფერენცია.

moxsenebaTa anotaciebi
1. გამოიკვლეულია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის) (მოდელური სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰო-

ლცის განტოლებისათვის ბრტყელ კუთხეში. პირველ რიგში მტკიცდება ამოცანის ამოხსნის
ერთადერთობა გრინის ფორმულაზე დაყრდნობით.
ამოცანის შესწავლა ხდება პოტენციალთა მეთოდით. შედეგად სასაზღვრო ამოცანა დაიყვანება სასაზღვრო ინტეგრალურ განტოლებაზე,რომელიც წარმოადგენს მელინის კონვოლუციის
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განტოლებას (განტოლებას უძრავი სინგულარობით). ხდება მიღებული განტოლების
ამოხსნადობის სრული გამოკვლევა, რაც გვაძლევს საშუალებას,გავაკეთოთ დასკვნები საწყისი
სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის და ამოხსნის თვისებების შესახებ.

2. შესწავლილია შერეული (დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ჰელმჰოლცის განტოლე-

ბებისათვის ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში ბრტყელ არეში კუთხოვანი საზღვრით
ნებისმიერი კუთხის შემთხვევაში. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობის შედეგი,
ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი
გამოკვლევა
მოხდა
ვინერ-ჰოფისა
და
ჰანკელის
ოპერატორების
თვისებების
გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში მიღებულია არსებობისა და რეგულარობის შედეგები.
3. შესწავლილია ტალღის დიფრაქციის ამცანებში წარმოქმნილი ვინერ-ჰოფს პლუს ჰანკელის
ოპერატორების შებრუნებადოსბის საკითხი ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში. მიღებული
შედეგები გამოყენებულია შესაბამისი ტალღის დიფრაქციის სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნის
არსებობისა და რეგულარობის საკითხების დასადგენ.
4. შესწავლილია 3-განზომილებიანი დინამიკის შერეული სასაზღვრო ამოცანა ელექტრომაგნეტო-დრეკადობის ერთგვაროვანი, ანიზოტროპული ბზარის მქონე სხეულებისათვის.
ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის
გამოყენებით დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები.
გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა ბზარის კიდესა და იმ წირის მახლობლობაში სადაც
იცვლებიან სასაძღვრო პირობები. ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სინგულარობა საზოგადოდ
დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და მაგნიტურ მუდმივებზე და იმ წირის
გეომეტრიაზე სადაც იცვლება სასაზღვრო პირობების ტიპი.
5. შესწავლილია ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის დინამიკის შერეული და ბზარის ტიპის
ამოცანის ამოხსნადობა და ამონახსნის ასიმპტოტიკა. კერძოდ, განხილულია ბზარის ზედაპირზე
ტრანსმისიის ტიპის პირობები, სადაც ელექტრული გადაადგილება და მაგნიტური ინდუქცია
უწყვეტად გადადის ბზარის ზედაპირზე. გამოკვლეულია ამონახსნის სინგულარობა
განსაკუთრებული წირების მახლობლობაში.
6. .გამოკვლეულია დრეკადი ერთგვაროვანი ჰემიტროპული სხეულის ცალმხრივი კონტაქტის
ამოცანა ხახუნის ეფექტის გათვალისწინებით, როდესაც ხახუნი შეესაბამება სხეულის ნორმალის
მიმართუდლებით გადაადგილებას და არა მხები მიმართულებით გადაადგილებას, როგორც ეს
ჩვეულებრივ შემთხვევებში განიხილება. სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე ექვივალენტურად
დაყვანის გზით შესწავლილია სუსტი ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის
საკითხი,ასევე მონაცემებზე ამონახსნის უწყვეტად დამოკიდებულება. დადგენილია, რომ
კოერციტიულ შემთხვევაში (როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის ნაწილით ჩამაგრებულია)
ამოცანა ამოხსნადია ცალსახად და უპირობოდ, ხოლო არაკოერციტიულ შემთხვევაში (სხეული
არ არის ჩამაგრებული) ცხადი სახით იწერება ამონახსნის არსებობის აუცილებელი პირობა.
7. განიხილება დრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის სტატიკის სასაზღვრო-საცონტაქტო
ამოცანა, როდესაც სხეული საზღვრის გარკვეული ნაწილით კონტაქტშია აბსოლუტურად მყარ
სხეულთან და გათვალისწინებულია ხახუნის ეფექტის ზეგავლენა. შესწავლილია სუსტი
ამონახსნის არსებობის და ერთადერთობის საკითხი.
8. A ოპერატორით მოცემული ცალმხრივ და ორმხრივშეზუდვებიანი ელიფსური ვარიაციული
უტოლობებისთვის დამტკიცებულია Au-ს გარკვეული მონოტონურობის თვისებები, სადაც u
უტოლობის ამონახსნია. მასზე დაყრდნობით აგებულია მონოტონურობის მეთოდი ელიფსურ
კვაზი–ვარიაციულ უტოლობათა კლასისითვის, როცა წინაღობის ოპერატორი არ არის
წერტილობრივი (თითქმის ყველგან) აზრით ზრდადი ან კლებადი. მოყვანილია შემთხვევები
როდესაც ეს მეთოდი იძლევა ამონახსნის ერთადერთობას, მდგრადობას და იტერაციული
პროცესების აგების საშუალებას.
9. განხილულია ერთი ელიფსური კვაზი–ვარიაციული უტოლობა ორმხრივი შეზღუდვებით. ამ
ამოცანისთვის დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა და მდგრადობა. აგებულია ზრდადი
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და კლებადი იტერაციული პროცესები, დამტკიცებულია მათი კრებადობა და მოყვანილია
ნაშთითი წევრის შეფასებები.

2) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
forumis Catarebis
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
dro da adgili
r. duduCavaO
მოხსენების გარეშე, მონაწილეობდა Meeting of Presidents of the
დისკუსიებში და მრგვალ მაგიდებში European mathematical Unions \&
Danish Mathematical Weekend,
.
April 5-7, 2013. Aarhus,
Denmark. Delegate of Georgia
saerTaSoriso konferencia
MITRE 2013, moldaveTi,
kiSiniovis universiteti 2013
wlis 15-22 agvisto

2. r. duduCavaO

plenaruli moxseneba: Mellin
convolution operators in Bessel
potential spaces with admissible
meromorphic kernels

3. r. duduCavaO

plenaruli moxseneba: The Wiener- saerTaSoriso konferencia
«Modern problems of solid
Hopf method for crack problems
mechanics, differential and
integral equations»‘, ukraina,
odesis universiteti 2013
wlis 22-25 agvisto

4. r. duduCavaO

plenaruli moxseneba: Mellin
convolution operators in Bessel
potential spaces with admissible
meromorphic kernels

5.

სექციური მოხსენება: Calculus of saerTaSoriso konferencia
Gunter’s derivatives and shell theory lWOTA 2013, Indian lnstitute of
Science, Bangalore, India,
16 -20 December, 20l3

r. duduCavaO

6. ო. ჭკადუა

saerTaSoriso konferencia
“Journées Singulières Augmentées
2013”

სექციური მოხსენება: Localized
saerTaSoriso konferencia
Boundary-Domain Integral Equations MAFELAP -2013, Brunel UniApproach for Dirichlet and Robin
versity, UK, 10-14 June 2013.
Problems of the Theory of PiezoElasticity for Inhomoge-neous Solids.
moxsenebaTa anotaciebi

1. მოხსენების გარეშე, მონაწილეობდა დისკუსიებში და მრგვალ მაგიდებში.
2. moxseneba mieZRvna melinis konvoluciis operatorebs meromorfuli birTvebiT,
romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi operatorebi
gvxvdeba
sasazRvro
amocanebis
gamokvlevebSi
elifsuri
diferencialuri
gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani sazRvriT. rodesac
vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da lokalizaciis gamoyenebiT,
Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs $\alpha$ gaSlis brtyel
kuTxeSi. Sesabamisi sasazRvro integraluri operatorebi warmoadgenen melinis
konvoluciebs
meromodfuli
birTvebiT,
romlebic
moqmedeben
beselis
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potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze.
Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali
ar icvleba).
meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.
ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi.
3.moxsenebaSi mimoxiluli iyo ukanaskneli 20 wlis ganmavlobaSi miRebuli
Sedegebi
bzarebis
TeoriaSi
fsevdodiferencialuri
gantolebebis
da
viner-hopfis
faqtorizaciis
meTodebiT,
romleTa
miRebaSi
qarTverl
maTematikosebs
gansakuTrebuli roli aqvT Sesrulebuli.
4. moxseneba mieZRvna melinis konvoluciis operatorebs meromorfuli birTvebiT,
romlebic moqmedeben beselis potencialTa sivrceebSi. aseTi operatorebi
gvxvdeba
sasazRvro
amocanebis
gamokvlevebSi
elifsuri
diferencialuri
gantolebebisaTvis brtyel 2-ganzomilebian areebSi kuTxovani sazRvriT. rodesac
vswavlobT aseT amocanebs potencialTa meTodiT da lokalizaciis gamoyenebiT,
Sedegad vRebulobT modelur sasazRvro amocanebs $\alpha$ gaSlis brtyel
kuTxeSi. Sesabamisi sasazRvro integraluri operatorebi warmoadgenen melinis
konvoluciebs
meromodfuli
birTvebiT,
romlebic
moqmedeben
beselis
potencialTa sivrceebSi naxevarRerZze.
Cveni gamokvleva eyrdnoba or Sedegs. pirveli exeba melinis konvoluciebis da
beselis potencialebis komutants: beselis potencialis operatori ganicdis
arsebiT cvlilebas melinis konvoluciis operatorTan gadasmis Sedegad da es
cvlileba damokidebulia meromorfuli birTvis polusebze (furies konvoluciis
operatorisagan gansxvavebiT, romelTanac gadasmis Sedegad beselis potenciali
ar icvleba).
meore mniSvnelovan Sedegi romelsac veyrdnobiT, warmoadgens operatorebis
gamokvlevis Sedegebi banaxis algebridan, romelic warmoqmnilia melinis
konvoluciis da furies konvoluciis operatorebis mier lebegis wonian
sivrceebSi, romlebic miRebulia statiis avtoris mier.
ganxilulia melinis konvoluciis operatorebis magaliTebi.
5. moxseneba mieZRvna giunteris mxebi diferencialuri operfatorebis aRricxvas
hiperzedapirebze, da mis gamoyenebebs. kerZod, ლაპლას-ბელტრამის დიფერენციალური
განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით შესწავლილია შერეული ტიპის
(დირიხლე-ნეიმანის) სასაზღვრო ამოცანები ორი მიდგომით. პირველი: ლაქს მილგრამის ლემის
გამოყენებით დადგენილია ასეთი სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნადობა და ამოხსნის
ერთადერთობა სუსტი კლასიკური დასმით როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W1
სივრცეში.
მეორე: პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით ამოცანა დაყვანილია სასაზღვრო
ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე, რომლის გამოკვლევის შედეგად დადგენილია
ამოცანის ამოხსნადობის და ამოხსნის ერთადერთობა კრიტერიუმი სუსტი არაკლასიკური
დასმით როდესაც ამონახსი იძებნება სობოლევის W p 1 სივრცეებში როდესაც p>1. მიღებული
კრიტერიუმი დამოკიდებულია p მაჩვენებელზე.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შედეგებს იძლევა ასეთი აღრიცხვის გამოყებენება
თხელი გარსების განტიოლებების მისაღებად Г-კრებადობის გამოყენებით როდესაც თხელ
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მაგრამ არანულოვანი სისქის დრეკად სხეულში ლამეს გამტოლება ჩაიწერება გიუნტერის და
ნორმალური წარმოებულების ტერმინებში და ხდება ზღვარზე გადასვლა სისქის ნულისაკენ
მისწრაფებით. შედეგად მიირება გარსის 2-განზომილებიანი განტოლება ჰიპერზედაპირზე. ამ
მიდგომი სრულ განხორციელებას გააჩნია სიძნელეები და მოხდა მიდგომის დემონსტრირება
ზემოთ მოყვანილი ლაპლას-ბელტრამის დიფერენციალური განტოლებისათვის, რომელიც
აღწერს სითბოგამტარებლობას თხელ სხეულში.
6. მოხსენება ეხება ლოკალიზებული პარამეტრიქსის მეთოდის განვითარებას
პიეზოდრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი დირიხლეს
და რობენის ტიპის ამოცანების შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის
ფორმულისა და ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით დირიხლეს და რობენის
ამოცანები დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
სისტემებზე. შესწავლილია დირიხლესა და რობენის სასაზღვრო ამოცანებისა და მიღებულ
ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცულ
ინტეგრალურ
განტოლებათა
სისტემების
ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ
ლოკალიზებული სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
ოპერატორები,
რომლებიც ეკუთვნის ბუტე დე მონველის ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და
დადგენილია მათი შებრუნებადობა შესაბამის სობოლევის სივრცეებში.

sxva informacia
Catarebuli samecniero konferenciebi
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris IV yovelwliuri konferencia,
miZRvnili v. kupraZis dabadebis 110 wlisTavisadmi, Tbilisi-baTumi, 9-15
seqtemberi, 2013 weli r. duduCava-saorganizacio komitetis Tavmjdomare. თ.
ბუჩუკური, მ. ცაავა-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები.

saerTaSoriso samecniero TanamSromloba
როლანდ დუდუჩავა
1.

მიწვეული იყო ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებისათვის პროექტის “კონვოლუციის

ტიპის

ოპერატორები:

თვისებები,

აპროქსიმაცია,

გამოყენებები”

2013

წლის 9

ნოემბრიდან 9 დეკემბრამდე ბრუნეი დარუსსალამის უნივერსიტეტში, Bბრუნეი.
2. miwveuli iyo indoeTis samecniero institutSi (bangalori, indioeTi) saerTo
interesebis Temebზe sasaubrod da moxsenebisaTvis, 9-16 dekemberi, 2013 w.

daviთ kapanaZe
3. მიწვეულია

2013

წლის

15

დეკემბრიდან

6

თვით

ერთობლივი

სამეცნიერო

კვლევებისათვის ავეიროს უნივერსიტეტში, პორტუგალია. ვიზიტს აფინანსებს შოთა
რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ეკატერინე პესეცკაია
4. მიწვეულია

2013

წლის

15

დეკემბრიდან

6

თვით

ერთობლივი

სამეცნიერო

კვლევებისათვის ავეიროს უნივერსიტეტში, პორტუგალია. ვიზიტს აფინანსებს შოთა
რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

45

samecniero gamocemebis redkolegiebis wevrebi
როლანდ დუდუჩავა:
1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser
2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
3. Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, International Scientific Press
4. Memoirs on partial Di_erential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi.
5. Georgian International Journal of Science and Technology, Nova Science Publishers
6. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.
ოთარ ჭკადუა:
Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi

saerTaSoriso samecniero gamocemebis recenzentebi da referentebi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

როლანდ დუდუჩავა:
Georgian Mathematical Journal
Mathematical Methods in Applied Sciences
Integral Equations and Operator Theory
Complex Variables and Elliptic Equations
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Operator Theory: Advances and Applications
Mathematical Reviews
Zentralblatt fur Mathematik

ოთარ ჭკადუა:
Georgian Mathematical Journal
sazoigadoebrivi saqmianoba
1.

r. duduCava, arCeulia saqarTvelos maTematikosTa kavSiris prezidentad

2. o. Wjadua, arCeulia saqarTvelos maTematikosTa kavSiris vice-prezidentad

ucxouri samecniero organizaciebis wevrebi
როლანდ დუდუჩავა _ amerikis maTematikuri sazogadoeba

erToblivi samecniero kvlevevbi

როლანდ დუდუჩავა:
მიწვეული იყო ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებისათვის პროექტის “კონვოლუციის
ტიპის ოპერატორები: თვისებები, აპროქსიმაცია, გამოყენებები” 2013 წლის 9
ნოემბრიდან 9 დეკემბრამდე ბრუნეი დარუსსალამის უნივერსიტეტში, Bბრუნეი.

ucxoeTSi wakiTxuli saleqcio kursebi და მოხსენებები

როლანდ დუდუჩავა:
1. University of Brunei Darussalam, “Calculus of differential operators on surfaces and their applications”. November 30, 2013.
2. Indian Institute of Science, Bangalore, India “Helmholtz equation in arbitrary 2D domains with angular points on the boundary”,
December 12, 2013
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დrekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba
I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტი, drekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli:

revaz bancuri

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba^: nugzar
SavlayaZe, sergo kukujanovi, giorgi kapanaZe, luiza SafaqiZe, lida
gogolauri.
II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos dasaxeleba

1

Uuwyvet tanTa meqanikis
sasazRvro-sakontaqto
da Seruli sasazRvro
amocanebi

samuSaos
xelmZRvaneli
revaz bancuri

samuSaos Semsruleblebi
Nnugzar SavlayaZe, sergo
kukujanovi, giorgi kapanaZe,
luiza SafaqiZe, lida
gogolauri.

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
Gganxilulia blantidrekadobis TeoriaSi cocvadobis Tvisebebis mqone
brtyeli erTgvarovani sxeulis cvladi sixistis drekad CarTvasTan
urTierTqmedebis sakontaqto amocana. Aamocana daiyvaneba
volteras
tipis organzomilebian singularul integralur gantolebaze.ACarTvis
sixistis xarisxovani kanoniT cvlilebis pirobebSi gamokvleulia
furies integraluri gardaqmnisa da analizur funqciaTa Teoriis
meTodebis gamoyenebiT miRebuli karlemanis tipis gadaadgilebiani
sasazRvro amocana, miRebulia misi amonaxsni kvadraturebSi da
Seswavlilia
sakontaqto Zabvebis gansakuTrebulobaTa xasiaTi
singularul wertilebSi. zogierT SemTxvevaSi saWiroa volteras
integraluri gantolebis miaxloebiTi amoxsnis ageba mimdevrobiTi
miaxloebis meTodiT.
Ggamokvleulia
drekadobis
brtyeli
Teoriis
nawilobriv
ucnobsazRvriani
amocanebi,
kerZod
mravalkuTxa
aris
SigniT
Tanabradmtkice konturis moZebnis amocana, romelsac mivyavarT
texilebiT
SemosazRvruli
oradbmuli
aris
wriul
rgolze
konformulad
gadamsaxi
funqciis
agebis
problemasTan.
Aam
ukanasknelis amoxsnis safuZvelze dasmuli amocanis amonaxsni
agebulia efeqturad analizuri formiT. N
Seswavlilia orTotropuli cilindrulTan maxlobeli drekadi
Semavseblis mqone brunviTi garsebis Termomdgradoba, rodesac igi
imyofeba normaluri wnevisa da temperaturis moqmedebis qveS.
Gganxilulia rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi gausis simrudis mqone
garsebi. miRebulia formulebi rogorc wnevisa da temperaturis, aseve
talRuri
formis
gansazRvrisaTvis,
romlebic
damokidebulia
orTotropuli parametrebze,
temperaturasa da wnevaze, drekadi
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fuZis simtkicesa da cilindruli garsis gadaxris amplitudaze.
ganixileba or forovan cilindrs Soris blanti ukumSi
siTxis
dinebis
mdgradobis
amocana
radianuli
da
RerZuli
wnevis
moqmedebisas.
Seswavlilia
siTxis
dinebis
mdgradobis
dakargvis
Sedegad
warmoqmnili meoradi dinebebi, maTi mdgradobis sakiTxebi da
bifurkaciebi.
gamoyenebuliaHhidrodinamikuri mdgradobis Teoria
ricxviT meTodebTan erTad, ramac mogvca saSualeba Segveswavla
gadasvlebi
im
rTuli
reJimebisaken,
romlebic
warmoiqmnebian
neitraluri mrudebis gadakveTis wertilis mcire midamoSi.
Gganxilulia
zRvruli
optimalobis
amocana
ucnobxvrelebiani
drekadi kvadratisaTvis, rodesac xvrelis sazRvari Tavisufalia gare
datvirTvisagan, xolo kvadratis gverdebze moqmedebs sworfuZiani
absoluturad xisti Stampebi. Stampebis Sua wertilebze modebulia
Seyursuli Zalebi. gansazRvrulia xvrelebis ucnobi sazRvari im
pirobiT, rom masze tangencialuri normaluri Zabva Rebulobs erTi
da igive mudmiv mniSvnelobas.

IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
d) statiebi

#
1

2

3

statiis saTagamocemis
Jurnalis/
avtori/
uri, Jurnaadgili,
krebulis
avtorebi
lis/krebulis
gamomcemlo
nomeri
dasaxeleba
ba
ი. ჯავახიშვილის
r. bancuri, mravalkuTxedi
163
სახელობის თბიg kapanaZe s SigniT Taლისის სახელმnabradmtkice
წიფო
konturis moუნივერსიტეტის
Zebnis amocana.
გამომცემლობა
Proc. A. Razmadze Math. Inst.
ი. ჯავახიშვილის
n. SavlayaZe anizotropuli
163
სახელობის თბიfirfitisaTvis
ლისის სახელმsakontaqto
წიფო
amocanis
უნივერსიტეტის
miaxloebiTi
გამომცემლობა
amoxsna. Proc. A.
Razmadze Math.
Inst.
ი. ჯავახიშვილის
s.
drekadi Semav162
სახელობის თბიkukujanovi seblis
mqone
ლისის სახელმformiT cilinწიფო
drulTan maxუნივერსიტეტის
lobeli brunგამომცემლობა
viTi garsebis
Termomdgradob
a.
Proc.
A.

gverdebis
raodenoba
7

11

8
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Razmadze Math.
Inst.
4 l. SafaqiZe or
forovan
cilindrs
Soris araizoTermuli dinebis mdgradobis
sakmarisi pirobebis
Sesaxeb.
Proc. A. Razmadze Math. Inst.

162

ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

5

Aanotaciebi
1.

Gganxilulia drekadobis brtyeli Teoriis Tanabradmtkice konturis moZbnis
amocana sasruli oradbmuli arisaTvis, romlis gare sazRvari warmoadgens
amozneqil
mravalkuTxeds,
xolo
Siga
sazRvari-gluv
Sekrul
konturs.
mravalkuTxedis gverdebze moqmedebs gluvi xisti Stampebi, romelzedac moqmedeben
normaluri mkumSavi Zalebi, Siga konturi Tavisufalia datvirTvisagan. Aamocana
mdgomareobs ganisazRvros saZiebeli konturis analizuri saxe im pirobiT, rom
masze tangencialuri normaluri Zabva Rebulobdes mudmiv mniSvnelobas. Aanalizur
funqciaTa sasazRvro amocanebisa da konformuli gadasaxvis meTodiT ganxiluli
amocana amoxsnilia efeqturad.

2.

naSromSi ganxilulia drekadobis Teoriis sakontaqto amocana anizotropuli
firfitisaTvis, romelic Seicavs cvladi sixistis mqone drekad CarTvas. sakontaqto
Zabvebis mimarT amocana miiyvaneba cvladkoeficientebian integro-diferencialur
gantolebaTa sistemaze. orTogonalur polinomTa meTodis gamoyenebiT miiReba
usasrulo
wrfiv
algebrul
gantolebaTa
dualuri
sistema.
Ees
sistema
gamokvleulia kvazi-regularobaze SemosazRvrul mimdevrobaTa sivrceSi da
Sesabamisad reduqciis meTodi dafuZnebulia miaxloebiTi amonaxsnis misaRebad.

3.

ganixileba orTotropuli cilindrulTan maxlobeli drekadi Semavseblis mqone
brunviTi garsebis Termomdgradoba, rodesac igi imyofeba normaluri wnevisa da
temperaturis moqmedebis qveS. GmiRebulia formulebi rogorc wnevisa da
temperaturis, aseve talRuri formis gansazRvrisaTvis, romlebic damokidebulia
orTotropuli parametrebze,
temperaturasa da wnevaze, drekadi fuZis simtkicesa
da cilindruli garsis gadaxris amplitudaze.
Seswavlilia or forovan cilindrs Soris siTbogamtari siTxis mdgradobis
amocana, radianuli dinebisa da
radianuli temperaturuli
gradientis
gaTvaliswinebiT. amocanis parametrebis garkveuli mniSvnelobebisaTvis miRebulia
siTxis dinebis mdgradobis sakmarisi pirobebi. damtkicebulia Teorema.

4.

2) ucxoeTSi
d) statiebi
#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/ gamocemis
Jurnalis/krebu- krebulis
adgili,
lis dasaxeleba
nomeri gamomcemloba

1* r. bancuri, Eeleqtrodrekadobi
n. SavlayaZe s sasazRvro-sakontaqto amocanebi
piezoeleqtruli
firfitisaTvis CarTviT da naxevarsivrciisaTvis WriliT.
Prikl. Mat. I Mekh.
Eng. Transl.:Journal
Appl. Math. Mech.

77

ruseTis mecn.
Aakademia,
meqanikis
problemebis
instituti,
Eng.
Transl.:”Elsevier

gverdebis
raodenoba
10
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Aanotaciebi
ganixileba meqanikuri da eleqtruli velebis gansazRvris amocana piezoeleqtrul
areebSi, romlebic gamagrebulia drekadi CarTvebiT an Sesustebulia bzariT. Aanalizur
funqciaTa Teoriis meTodebiT dasmuli amocanebi miyvanilia Sesabamisad singularul
integro-diferencialur gantolebaTa sistemaze an singularul integralur gantolebaze
uZravi singularobiT. orTogonalur polinomTa meTodis an integraluri gardaqmnebis
meTodis gamoyenebiT miRebulia amocanebis miaxloebiTi an zusti amoxsnebi.

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

n. SavlayaZe, a.
saakiani

2

n. SavlayaZe

3

r. bancuri, n.
SavlayaZe

4

l. SafaqiZe

5.

l. SafaqiZe

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

frTis
Teoriis
gantolebis
9-15 seqtemberi, 2013,
pirdapiri ricxviTi integrirebis
baTumi.
ori
algoriTmis
Sesaxeb
da
MmaTi
SedarebiTi
analizi.
საქართველოს
მათემატიკosTa
kavSiris
მე-4
საერთაშორისო
კონფერენცია
zogierTi
sakontaqto
amocana 8-10 noemberi, 2013, quTaisi
blanti
drekadobis
TeoriaSi.
saqarTvelos
meqanikosTa
kavSiris
me-4
yovelwliuri
konferencia
Eeleqtrodrekadobis sakontaqto
2-6 dekebmeri, 2013,
amocana uban-uban erTgvarovani
Tbilisi
piezo-eleqtruli
masalisaTvis
sasruli CarTviT. a. razmaZis
maTematikis
institutis
samecniero konferencia
or forovan cilindrs Soris
10-22 ivnisi, 2013, baTumi
bifurkaciebis gadkveTis
wertilSi Sesabamisi amplitudur
gantolebaTa arawrfivi
dinamiuri sistemebis Sesaxeb.
saerTaSoriso konferencia Li-s
jgufebSi, dif. gantolebebsa
da geometriaSi
Oor forovan cilindrs Soris
8-10 noemberi, 2013, quTaisi
siTxis dinebaSi gadasvlebis
Sesaxeb radianuli da RerZuli
wnevis gradientis moqmedebisas.
saqarTvelos meqanikosTa
kavSiris me-4 yovelwliuri
konferencia

moxsenebaTa anotaciebi
1. ganixileba
prandtlis
tipis
integro-diferencialuri
gantolebis,
eg.
wod.
TviTmfrinavis
frTis gantolebis ricxviTi amoxsnis ori sxvadasxva algoriTmi
meqanikuri kvadraturebis meTodis gamoyenebiT da Catarebulia SedarebiTi analizi.
2. ganixileba organzomilebiani integro-diferencialuri gantolebis amoxsna, romelic
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dakavSirebulia naxevrad usasrulo drekadi elementisa da cocvadobis Tvisebis mqone
firfitis urTierTqmedebasTan, rodesac drekadi elementis sixiste icvleba xarisxovani
kanoniT. sawyis momentSi CarTva itvirTeba mxolod tangencialuri an normaluri ZalebiT.
ganisazRvreba tangencialuri da normaluri sakontaqto Zabvebis ganawilebis kanoni
sakontaqti wiris gaswvriv, maTi asimptoturi yofaqceva da intensivobis koeficientebi.

3.Gganixileba Eeleqtrodrekadobis sakontaqto amocana uban-uban erTgvarovani
piezo-eleqtruli masalisaTvis sasruli CarTviT. Aanalizur funqciaTa meTodebis
gamoyenebiT amocana miiyvaneba singularul integro-diferencialur gantolebaze
uZravi singularobebiT. integraluri gardaqmnebis gamoyenebiT miRebulia zusti
amoxsnebi.
რადიანული
და
4. dadgenilia რომ ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინებაში ,
ღერძული წნევის გრადიენტის მოქმედებისას. mdgradobis dakargva SeiZleba ganxorcieldes
rogorc RerZsimetriuli, ise araRerZsimetriuli bifurkaciebis Sedegad. moZebnili iqna
am bifurkaciebis gadakveTis wertili da am wertilis mcire midamoSi dawerilia
Sesabamisi
amplituduri gantolebebi, romelTa wonasworobebi warmoadgenen garkveul
dinebebs.
5. moxsenebaSi warmodgenilia ორ ფოროვან ცილინდრს შორის სითხის დინებაში , რადიანული და
ღერძული წნევის გრადიენტის მოქმედებისას , mdgradobis dakargvis Sedegad warmoqmnili meoradi
dinebebi da maTi gadasvlebi.

2) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
r. bancuri,
n. SavlayaZe

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

drekadi araerTgvarovani Zelis 23-26 agvisto, 2013, odesa,
urTierTqmedebis
sakontaqto
ukraina
amocana blantidrekadi Tvisebis
mqone firfitasTan. saerTaSoriso
samecniero konferencia “Tanamedrove problemebi myari sxeulTa
meqanikaSi,
diferencialur
da
integralurgantolebebSi.”GGDDDä

moxsenebaTa anotaciebi
1. agebulia amoaxsni integroßdiferencialuri gantolebisa, romelic dakavSirebulia
drekadi naxevradusasrulo CarTvisa da firfitis urTierTqmedebasTan, rodesac firfitis
masalas aqvs cocvadobis Tviseba, xolo CarTvis drekadi da geometriuli parametrebi
kontaqtis wiris gaswvriv icvleba xarisxovani kanoniT.
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geometria-topologiis ganyofileba
I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის გომტრიისა და ტოპოლოგიის განყოფილება

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli

თორნიკე ქადიშვილი

I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba nodar
berikaSvili, malxaz bakuraZe, aleqsandre elaSvili, vaxtang lomaZe,
samson sanebliZe, manana miqiaSvili.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#
1

samuSaos
samuSaos Semsruleblebi
xelmZRvaneli
ტოპოლოგიურ, ალგებრულ თორნიკ ქადეიშვილი nodar berikaSvili, malxaz
bakuraZe, aleqsandre
და გეომეტრიულ ობიქტთა
elaSvili, vaxtang lomaZe,
ალგებრული მოდელები და
samson sanebliZe, manana
მათი გამოყენებანი
miqiaSvili.
samuSaos dasaxeleba

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
მგრეხი ელემენტები ჰომოტოპიურ ალგებრებში (თ. ქადიშვილი). აგებულია ნ.
ბრიკაშვილის D-ფუნქტორის ანალოგი A(∞)-ალგებრებისათვის, დამტკიცებულია
თეორმეა სუსტი ექვივალნტობის შესახებ და მისი მეშვეობით აღწერილის სიმთა
თორიის მოძრაობის განტოლების ამოხსნათა კლასები ჰომოლოგიებში დაკვირვებადებთა ალგებრაში. (მოხსენება რმი13-ზე)
მარყუჟთა სივრცის მოდელები (ს. სანებლიძე). აგებულია ორ წარმომქმნელიანი
ოპერადა, რომელიც რეალიზებულია, როგორც პერმუტოედრის უჯრედოვანი
ჯაჭვური კომპლექსი. ამ ოპერადის მიმართ ალგებრას წარმოადგენს, მაგალითად,
ორმაგ მარყუჟთა სივრცის ისეთი მოდელი, როგორიცაა ადამსის კობარ
კონსტრუქცია პონტრიაგინის რგოლზე.
სასრული ჯგუფების მორავას K-თეორიის ატლასი (მ. ბაკურაძე, ა. ლომაძე,
დოქტორანტი, ნ. გაჩეჩილაძე, დოქტორანტი). gamoTvlilia moravas KTeoriis rgoli K*(BG),
G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis hal-senioris
siidan.
რაციონალურ
ბორდიზმების რგოლზე ganxilulia ბუხშტაბერ-კრიჩევერის
ფორმალური ჯგუფის მაკლასიფიცირებელი ჰომომორფიზმი.
mravali cvladis) wrfivi diferencialuri sistemebis aqsiomaturi
daxasiaTeba (ვ. ლომაძე). wrfivi dinamiuri sistema es aris simravle,
romelic SeiZleba warmodgenil iqnas rogorc wrfivi mudmivkoeficientebian kerZo warmoebulian diferencialur gantolebaTa
sistemis amonaxsnebis simravle. 1991 wels ian vilemsma dasva amocana
Tu ra pirobebs unda akmayofilebdes simravle, rom is iyos wrfivi
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dinamiuri sistema. Cven vaCveneT, rom es pirobebia: wrfivoba, droSi
invariantuloba da jet-sruloba
ფრობენიუსის ლის ალგებრები (ა. ელაშვილი). მიღებულია პერიოდული
ფრობენიუსის ლის ალგებრების რიცხვის ცხადი ფორმულიები და მათი
ასიმპტოტიკაც. მზადდება ერთობლივი სტატია მ. ჯიბლაძესთან ერთად.

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
Semsruleblebi
xelmZRvaneli
# FR/37/5-103/12, # შოთა რუსთაველის თ. ქადიშვილი ნ. ბრიკაშვილი,
31/52
ეროვნული
ს. სანებლიძე,
winaaRmdegobaTa
სამეცნიერო ფონდი
თ. ქადეიშვილი,
Teoriis sakiTxebi
seris fibracciebSi,
iterirebul
maryuJTa sivrceebis
modelebSi da
maRali rigis
homotopiur
algebrebSi
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)

დასრულებულია ori 6-თვიანი პერიოდი.
sivrcis kuburi postnikovis koSkebi (ნ. ბერიკაშვილი). ბმული ტოპოლოგიური
სივრცისათვის აგებულია კუბური მინიმალური კომლექსი და მის საფუძველძე აგებულია
პოსტნიკოვის კუბური კოშკი (მოხსენება რმი13)
winaaRmdegobaTa Teoria gadagvarebulobis, deformaciis gavrcelebis
problemebisaTvis A∞, C∞-algebrebis SemTxvevaSi (თ. ქადეიშვილი). აგებულია ამ
ამოცანების წინააღმდეგობათა თეორიები ჰოხშილდის და, შესაბამისად, ჰარისონის
კოჰომოლოგიებში (მოხსნება სმკ13)
iterirebul maryuJTa sivrcis kohomologiebi (ს. სანებლიძე). QHHA-modeliს
საშუალებით გამოთვლილია მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიური ალგებრის სტრუქტურა
ისეთი სივრცეებისთვის, რომელთა კოჰომოლოგიები wakveTili mravalwevrTa algebrebia
(მოხსენება რმი13)

2

proeqtis dasaxeleba
DI/27/5- 103/12
ჰომოლოგიური და
კატეგორიული
მეთოდები
ტოპოლოგიაში,
ალგებრასა და
სტეკების თეორიაში

damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
შოთა რუსთაველის თ. ფირაშვილი თ. ფირაშვილი,
ეროვნული
თ. ქადეიშვილი,
სამეცნიერო ფონდი
ი. პაჭკორია,
თ. დათუაშვილი,
რ. ქურდიანი
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dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
დასრულებულია ori 6-თვიანი პერიოდი.
ჰირშის ალგერის სტრუქტურა კოჰომოლოგიებზე (თ. ქადიშვილი). ტოპოლოგიური სივრცის
კოჰომოლოგიებში აგებულია ჰირშის ალგებრის სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს
გამრავლებას ბარ კოსტრუქციაში, შესაბამისად მარყუჟთა სივცის კოჰომოლოგიის ალგებრას.
მომზადდა სტატია T. Kadeishvili, Cohomology Operations Defining Cohomology Algebra of the

Loop Space
3

proeqtis dasaxeleba
DI/16/5-103/12
ამოზნექილი
ტოპოლოგია:
მრავალწახნაგების
კატეგორიულალგორითმული
კვლევა

damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
organizacia
Semsruleblebi
xelmZRvaneli
რუსთაველის
ი. გუბელაძე
მ. ბაკურაძე,
ა. გამყრელიძე
სამეცნიერო ფონდი

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
დასრულებულია ori 6-თვიანი პერიოდი. აღწერილია პოლიტოპური კომპლექსის
ჰომ- კომპლექსები კომპლექსების მონოტონური ასახვების ტერმინებში.

IV publikaciebi:
2) ucxoeTSi
d) statiebi

#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

1

თ. ქადეიშვილი

Homotopy
gerstenhaber
algebras: examples
and applications

2

Mm.alxaz
bakuraZe

Formal group laws
by Buchstaber,
(68) 571. (2013)
Krichever and
Nadiradze coincide Uspekhi Mat.
Nauk, 2013,
Volume 68,
Issue 3(411),

3

Mm.alxaz
bakuraZe

Computing the

Journal of
Mathematical
Sciences
December
2013, Volume
195, Issue 4, pp
455-459
Russ. Math. Surv.

Journal of

gamocemis
adgili,
gamomceml
oba
Springer

gverdebis
raodenoba
5

Turpion

2

Springer

6
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Krichever genus

Homot. And Relat.
Struct., August 21,
2013, DOI
10.1007/s40062013-0049-0

4

Mm.alxaz
bakuraZe

5

მ. ბაკურაძე, მ.
ჯიბლაძე

6

V. Lomadze

7

V. Lomadze

8

V. Lomadze

9

V. Lomadze

10

A. Elashvili, V.
Kac, E. Vinbegr

65
Transferred
J. Math. Sci., 189,
Springer
characteristic classes 1 (2013)
and generalized
cohomology rings
29
Cambridge
Morava K-theory
Journal of KUniv. Press
rings of groups
theory, (2013),
$G_{38},...,G_{41}$
Dec. 06,
DOI: http://dx.doi.
of order 32
org/10.1017/is013
011009jkt245.
ElsevierEEE
2083--2089
438 (2013)
A note on
Ehrenpreis'
fundamental
principle, Linear
Algebra and its
Applications
ElsevierE
49 (2013)
Duality in the
1510--1514
behavioral systems
theory,
Automatica
ElsevierE
PBH test for
49 (2013)
2933--2937
multivariate LTID
systems, Automatica
"Reduced
51 (2013)
3258--3273
Philadelphia
polynomial
SIAM
matrices" in several
variables, SIAM J.
Control Optim.
Cyclic Elements in 18(2013)
Springer
97-130
Semisimple Lie
Algebras.
Transformation
Groups

anotaciebi
1. ნაშრომში აღწერილია ჰომოტოპიური გერსტენჰაბერის ალგებრის სამი ძირითადი ასპექტი: (ა)
განსაზღვრავს გერსტენჰაბერის სტრუქტურას ჰომლოგიაში, (ბ) განსაზღვრავს გამრავლებას ბარ
კონსტრუქციაში, (გ) აკონტროლებს გადახრას კომუტატურობიდან; სამი ძირითადი მაგალითი:
(ა) ტოპოლოგიური სივრცის კოჯჭვები, (ბ) ჰოხშილდის კომპლექსი, (გ) ბიალგებრის ბარ
კონსტრუქცია; და სამი ძირითადი გამოყენება: (ა) სტრუქტურა ჰოხშილდის კომპლექსში ხსნის
დელინის ჰიპოთეზას, აკონტროლებს მინიმალური მოდელის გადაგვარებულობას; (ბ)
სტრუქტურა ცოჯაჭებში განსაზღვრავს მარყუჟთა სივრცის კოჰომოლოგიის ალგებრას; (გ)
სტრუქტურა ბიალგებრის ბარ კონსტრუქციაში განსაზღვრავს გერსტენჰაბერის ალგებრის
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სტრუქტურას ორმაგ მაყუჟთა სივრცის ჰომოლოგიაში.
2. gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG), G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis halsenioris siidan.
3. ვამტკიცებთ, რომ ბუხშტაბერის კრიჩევერის და ნადირაძის ფორმალური ჯგუფები
ერთმანეთს ემთხვევა.
4. vTqvaT ψ არის გვარი რომლის ინვარიანტული დიფერენციალი არის ფესვი მეოთხე რიგის
პოლინომიდან და κ აკლასიფიცირებს ფორმალურ ჯგუფს, რომელიც იზომორულია
უნივერსალური ფორმალური ჯგუფის მკაცრი იზომორფიზმით
რაციონალურ ბორდიზმების რგოლზე კრიჩევერ-ჰოჰნის გვარი

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ
არის კომპოზიცია ψ . ჩვენ

ვაგებთ გარკვეულ ელემენტებს
ლაზარის რგოლში და ვიძლევით კრიჩევერის
უნივერსალური ფორმალური ჯგუფის ალტერნატიულ განსაზღვრებას. აქედან
გამომდინარეობს რომ კრიჩევერის ფორმალური ჯგუფის კოეფიციენტების რგოლი არის
ლაზარის რგოლის ფაქტორი

,

ელემენტებით წარმოქმნული იდეალით.

5. Seiswavleba urTierTkavSiri fibraciis trasferirebul maxasiaTebel klasebsa
da transferirebuli fibraciis maxasiaTebel klasebs Soris.
6. ერენპრაისის ფუნდამენტური პრინციპი განზოგადებულია (F)sigma-სიმრავლეზე
განსაზღვრული წრფივი კერძო წარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისთვის.
7. აგებულია ორადობა ვილემსის ტიპის წრფივი დინამიური სისტემებისთვის, და ნაჩვენებია
რომ მართვადობის და დაკვირვებადობის ცნებები ორადულია ერთმანეთის მიმართ.
8. პოპოვ-ბელევიჩ-ჰაუტუსის კლასიკური ტესტი მართვადობის შესახებ განზოგადებულია
მრავალი ცვლადის წრფივი დინამიური სისტემებისთვის.
9. მრავალი ცვლადის წრფივი დინამიური სისტემებისთვის აგებულია დაყვანილი წრფივი
პოლინომური რეზოლვენტები და განსაზღვრულია მათი მთელი ინვარიანტები.
10. მიღებულია ნახევრადმარტივ ლის ალგებრათა ციკლური ელემენტების კლასიფიკაცია და
აღწერა

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

ბ1

Mm. bakuraZeE

ბ2

m. bakuraZeE

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

buxStaberis kriCeveris da თსუ პირველი
nadiraZis formaluri
საფაკულტეტო სამეცნიერო
jgufebi emTxveva.
კონფერენცია, თბილისი, 2226 იანვარი, 2013.
sasruli jgufebis
თსუ ა. razmaZis maT.
moravas K-Teoria.
instიტუტის კონფრნცია,
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თბილისი, 2-6 dekemberi
2013.
თსუ პირველი
საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, 2226 იანვარი, 2013.
თსუ ა. razmaZis maT.
instიტუტის კონფრნცია,
თბილისი, 2-6 dekemberi
2013.
საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის IV
საერთაშორისო
კონფერენცია, 2013 წლის 915 სექტემბერი, ქ. ბათუმში.
Marie Curie's International
Research Staff Exchange
Scheme (IRSES), International
Conference and Workshop Lie
groups, differential equations
and geometry, June 10-22,
2013, Batumi, Georgia

ლ1

ვ. ლომaZeE

დისკრეტული
ტრაექტორიების „აწევა“

ლ2

ვახტანგ ლომაძე

წრფივი დიფერენციალური
სისტემების ტეილორის
აპროქსიმაციები

ქ1

თ. ქადეიშვილი

Minimality Theorems and their
Applications in Topology and
Physics

ქ2

თ. ქადეიშვილი

A(∞)-algebra structure in
(co)homology and its
applications

ქ3

თ. ქადეიშვილი

ბ1

ნ. ბერიკაშვილი

ს1

ს. სანებლიძე

ე1

ა. ელაშვილი, მ.ჯიბლაძე

თსუ ა. razmaZis maT.
instიტუტის კონფრნცია,
თბილისი, 2-6 dekemberi
2013.
თსუ ა. razmaZis maT.
ტოპოლოგიური სივრცის
instიტუტის კონფრნცია,
კუბური პოსტნიკოვის
თბილისი, 2-6 dekemberi
კოშკები
2013.
დიფრენციალური აღრიცხვის თსუ ა. razmaZis maT.
instიტუტის კონფრნცია,
ელემენტები მონიდურ
თბილისი, 2-6 dekemberi
კატეგორიაში
2013.
თსუ ა. razmaZis maT.
ფრობენიუსის ლის
instიტუტის კონფრნცია,
ალგებრების შესახებ
თბილისი, 2-6 dekemberi
2013.
მგრეხი ელემენტები
ჰომოტოპიურ ალგებრებში

moxsenebaTa anotaciebi
ბ1. naCvenebia, rom buxStaberis kriCeveris da nadiraZis formaluri jgufebi
erTmaneTs emTxveva
ბ2. gamoTvlilia moravas K-Teoriis rgoli K*(BG), G=G_38,...,G_41 jgufebisaTvis
hal-senioris siidan.
ლ1. ნაჩვენებია, რომ პოლინომური მატრიცის ყოველი დისკრეტული ტრაექტორია შეიძლება
აწეულ იქნას მის უწყვეტ ტრაექტორიამდე. ეს შედეგი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც
ბორელის კლასიკური თეორემის განზოგადება.
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ლ2. წრფივი დიფერენციალური სისტემისთვის აგებულია ტეილორის აპროქსიმაციები.
ნაჩვენებია, რომ ეს აპროქსიმაციები წარმოადგენენ სისტემის სრულ ინვარიანტს, ანუ, მთლიანად
განსაზღვრავენ მას.
ქ1. აგებულია ამ ამოცანების წინააღმდეგობათა თეორიები ჰოხშილდის და, შესაბამისად,
ჰარისონის კოჰომოლოგიებში (მოხსნება სმკ13)
ქ2. გადმოცმული იყო ავტორის მინიმალობის თეორემის გამოყნებები მათმატიკაში რაციონალრ ჰომოტოპიურ თორიაში და ფიზიკაში - სიმთა თეორიაში
ქ3. აგებულია ნ. ბრიკაშვილის D-ფუნქტორის ანალოგი A(∞)-ალგებრებისათვის,
დამტკიცებულია თეორმეა სუსტი ექვივალნტობის შესახებ და მისი მეშვეობით აღწერილის
სიმთა თორიის მოძრაობის განტოლების ამოხსნათა კლასები ჰომოლოგიებში დაკვირვებადებთა ალგებრაში.
ბ1. ბმული ტოპოლოგიური სივრცისათვის აგებულია კუბური მინიმალური კომლექსი და მის
საფუძველძე აგებულია პოსტნიკოვის კუბური კოშკი
ს1. კატეგორიაში, რომლის ყოველ ობიექტზე მოცემულია გამრავლების ოპერაცია და
ასევე არსებობს ორი ობიექტის ნამრავლი, განმარტებულია დიფერენცირების ცნება
მორფიზმთა ოჯახის მიმართ, რომელსაც აქვს შემდეგი ორი ძირითადი თვისება. ეს
ცნება ჩაკეტილია: 1. ორი მორფიზმის კომპოზიციის მიმართ; 2. ორი მორფიზმის
ნამრავლის მიმართ. განხილულია სათანადო მაგალითები.
ე1. მიღებულია ფრობენიუსის ლის ალგებრების ასიმპტოტიკა ბიპარაბელურ ქველაგებრათა
შორის

2) ucxoeTSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

ქ4 თ. ქადეიშვილი

ბ5 მ. ბაკურაძე

ე1

ა. ელაშვილი

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

A(1)-algebra structure in
School and Workshop: Topological
(co)homology and its applications Materials: New Physics and Gateway to
New Critical Technologies, to be held at
the Institute of Theoretical and Applied
Physics (ITAP), July 15-24, 2013,
http://itaptthv.org/applforms/poster.php?code=6713
81
On some rational and integral Algebraic Topology and Abelian
Functions, Conference in honour of
complex genera
Victor Buchstaber,
Steklov Mathematical Institute of RAS,
Lomonosov Moscow State University,
Bogolyubov Laboratory of Geometrical
Methods in Mathematical Physics P. G.
Demidov Yaroslavl State University,
Delone Laboratory of Discrete and
Computational Geometry
Moscow, 18–22 June 2013
http://www.mathnet.ru/php/presentation.p
html?option_lang=eng&presentid=7026
Integrable Systems, Praga, 14-19 Jun
Cyclic Elements in Semisimple
2013
Lie Algebras. Transformation
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ალგებრის განყოფილება
I. 1 ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ალგებრის განყოფილება
I. 2 ხელმმძღვანელი აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:
თ.დათუაშვილი, დ.ზანგურაშვილი, ა.პაჭკორია, ბ.მესაბლიშვილი, ნ.ინასარიძე,
ე.ხმალაძე, ხ.ინასარიძე.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#
1

samuSaos dasaxeleba

samuSaos xelmZRvaneli

ჰომოლოგიური ალგებრა, Kთეორია, კატეგორიათა
ხ.ინასარიძე
თეორია და არაკომუტაციური
გეომეტრია

samuSaos
Semsruleblebi
თ.დათუაშვილი,
დ.ზანგურაშვილი,
ა.პაჭკორია,
ბ.მესაბლიშვილი,
ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე,
ხ.ინასარიძე

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
K- თეორიის მეთოდების გამოყენებით დამტკიცდა რომ საკუთრივად უნიფორმულაფდ
შემოსაზღვრული აპროქსიმაციული ერთეულის მქონე ფრეშეს ალგებრებს გააჩნიათ Kრეგულარობის თვისება. Semotanilia axali tipis interesis kategoriis cneba. Ees
kategoria akmayofilebs porteris mier Camoyalibebul operaciebiani jgufebis
kategoriis yvela aqsiomas garda erTisa, romelic Secvlilia axali aqsiomiT, da
akmayofilebs, agreTve, Oorzexis mier Semotanil interesis kategoriis or
aqsiomas. aseTi kategoriis magaliTebia kategoriebi, romlebic eqvivalenturia
jvaredini da winajvaredini modulebis kategoriebisa lis, laibnicis, asociur da
asociur komutaciuri algebrebis kategoriebSi. Ffon neimanis regularuli
rgolebis kategoria aris agreTve axali tipis interesis kategoria. aseT
kategoriebs
vuwodeT
“modificirebuli
interesis
kategoria”.
movaxdineT
interesis kategoriaSi ganmartebuli cnebebis adaptireba aseTi kategoriaSi, maT
Soris eqTorisa da universaluri mkacri zogadi eqToris cnebebisa. es
ukanaskneli ganmartebuli da agebuli iyo Cems erTobliv naSromSi kazasTan da
ladrasTan
erTad.
Dgamokvleulia
moqmedebasTan
dakavSirebuli
sxva
sakiTxebic.Aamave dros Seswavlilia modificirebuli interesis kategoriis
konkretuli magaliTebi moqmedebebis TvalsazrisiT. kerZod, napovnia eqToris
arsebobis
sakmarisi
piroba
asociuri
algebrebis
jvaredini
modulebis
kategoriaSi da monaxulia Sesabamisi konstruqcia. ნაჩვენებია რომ შრომებში M. and
Chase, S.U., Generalized Hopf modules for bimonads, Theory Appl. Categ. 27 (2013), 263–326, და Bohm,
G., Chen, Y. and Zhang, L., On Hopf monoids in duoidal categories, J. Algebra 394 (2013), 139–172,
მიღებული ძირითადი შედეგები არის ჩვენი სტატიის (Mesablishvili, B. and Wisbauer, R., Notes on
bimonads and Hopf monads, Theory Appl. Categ. 26 (2012), 281–303) ერთი შედეგის კერძო
შემთხვევები. მოცემულია ორი ენდოფუნქტორის რაციონალური დაწყვილების ცნება, რომელიც
ანზოგადებს კოალგებრების კატეგორიაზე იგივე ცნების ყველა მნიშვნელოვან თვისებას.
დამტკიცებულია, რომ კომუტაციური რგოლების წმინდა მორფიზმები არიან ეფექტური
დაწევის მორფიზმები მოდულებისათვის. გამტკიცებულია, რომ წმინდა მორფიზმები
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ლოკალურად წარმოდგენად მონოიდურ კატეგორიაში არიან ეფექტური დაწევის მორფიზმები
ამ კატეგორიის კომუტაციური მონოიდებითა და მათზე მოდულებით განსაზღვრული
ინდექსირებული კატეგორიის მიმართ. გაგრძელდა ფუნქტორის ჯგუფების მრავალნაირობიდან
ჯგუფების კატეგორიაში წარმოებული ფუნქტორების ხარისხის კვლევა. დადგინდა, რომ
გარკვეულ პირობებში სიმპლიციალური აბელის მონოიდის ჰომოლოგიის მონოიდები ემთხვევა
მის ჰომოტოპიის ჯგუფებს. გაგრძელდა არააბელური ლაიბნიცის კოჰომოლოგიების შესწავლა.
მიღებულია მეორე კოჰომოლოგიის დახასიათება გარკვეული სახის. გაფართოებების
საშუალებით. ლის ალგებრებისათვის დადგენილია კავშირი არააბელურ ლის და ლაიბნიცის
კოჰომოლოგიებს შორის. აგებულია შეუღლება ჯგუფების და ასოციური ალგებრების
ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის და დამტკიცებულია, რომ ჯგუფების ჯვარედინ
მოდულზე მოდულების კატეგორია ექვივალენტურია მის შესაბამის ალგებრების ჯვარედინ
მოდულზე მოდულების კატეგორიის. აგებულია ლის ჯვარედინი მოდულის უნივერსალური
მომვლები ჯვარედინი მოდული და შესაბამისად შეუღლება ლის და ასოციური ალგებრების
ჯვარედინი მოდულების კატეგორიებს შორის. დამტკიცებულია, რომ ლის ჯვარედინ
მოდულზე და მის უნივერსალურ მომვლებ ჯვარედინ მოდულზე მოდულების კატეგორიები
ექვივალენტურია.
დამტკიცებულია,
რომ
ნებისმიერ
კატეგორიაში
ფულბეკებით,
კოგანმატოლებლებით და რეგულარულ ეპი-მონო ფაქტორიზაციებით რეგულარული
ეპიმორფიზმების კლასი მყარია ე.წ. დაბალანსებული ეფექტური დაწევის მოფიზმების გასწვრივ
ფულბეკების მიმართ. ხოლო, თუ კატეგორია ადიციურია, მაშინ „დაბალანსებული― აქ
შეიძლება მოვაცილოთ. ეფექტური დაწევის მორფიზმს p:E B ეწოდება დაბალანსებული, თუ E
-ს ყოველი ისეთი ქვეობიექტი, რომელიც შეიცავს p-ს ბირთვს, არის B -ს რაიმე ქვეობიექტის
ფულბეკი p-ს გასწვრივ. აღწერილია მონომორფიზმები და იზომორფიზმები მოდულების
სტაბილურ კატეგორიაში, როცა ძირითადი რგოლი არის ფსევდო-მემკვიდრეობითი, ხოლო
ეპიმორფიზმებისათვის მოძებნილია შესაბამისი საკმარისი პირობა. ნაჩვენებია, რომ ასეთ
რგოლზე მოდულების სტაბილური კატეგორია არც აბელურია და არც ტრიანგულირებული.
მოდულების სტაბილურ კატეგორიაში პროექციული მოდულების აღწერის საკითხი
დაყვანილია მოდულების ჩვეულებრივ კატეგორიაში ეპიმორფიზმების გარკვეული კლასის
მიმართ პროექციული მოდულების აღწერის საკითხზე; დამყარებულია კავშირი უნივერსალური
ალგებრების მრავალნაირობებში ფუშაუტების ელემენტებისათვის ნორმალური ფორმების
არსებობის საკითხის ტერმების გადაწერის სისტემების თეორიაში კარგად ცნობილი
კონფლუენტობის პირობასთან. ამ თეორიის ზოგიერთი შედეგის გამოყენებით შემუშავებულია
გამოთვლიოთი მეთოდი იმის დასადგენად, აქვთ თუ არა ფუშაუტების ელემენტებს
ნორმალური სახეები მოცემულ მრავალნაირობაში. მიღებული შედეგები გამოყენებულია
უნივერსალური ალგებრებრების მრავალნაირობებში ეფექტური კოდაწევის მორფიზმების
აღწერისათვის.

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli
organizacia
უცხოელ
რუსთაველის
თანამემამულესთან
სამეცნიერო
ერთობლივი გრანტი
ფონდი

„Simplicial
algebra,homology
theories,K-theory and
applications for algebraic
and topological
structures― DI/12/5 –
103/11, (2012-2014)

proeqtis
xelmZRvaneli
ნიკო ინასარიძე

proeqtis
Semsruleblebi
ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე,
ხ.ინასარიძე,
ბ.მესაბლიშვილი
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IV publikaciebi:
2) ucxoeTSi
d) statiebi

#
1

2
3

statiis saTagamocemis
Jurnalis/
avtori/
uri, Jurnaadgili,
gverdebis
krebulis
avtorebi
lis/krebulis
gamomceml
raodenoba
nomeri
dasaxeleba
oba
B.Mesablishvili Pure Morphisms Are 21(6)(2013)
801-809
Springer
Effective for Modules,
Applied Categorical
Structures
B.Mesablishvili On Rational Pairings Vol. 21(3)
249-290
Springer
R.Wisbauer
of Functors, Applied (2013)
Categorical Structures
E. Khmaladze

On non-abelian
195 (4) (2013)
481-485
Leibniz cohomology,
Journal of
Mathematical Sciences
1-18
Actor of a Lie-41(4) (2013),
4 J. M. Casas
T. Datuashvili Leibniz algebra,
(DOI
M. Ladra
Communications in
10.1080/0092.
Algebra
7872.2011.6446
08)
N.
Inassaridze
Categorical
195
(4) (2013)
439-444
5
interpretations of some
T. Kandelaki
key agreement
M. Ladra
protocols, Journal of
Mathematical Sciences
ანოტაციები
1, Yet another proof of the result asserting that a morphism of commutative rings is an effectivedescent
morphism for modules if and only if it is pure is given. Moreover,
it is shown that this result cannot be derived from Moerdijk's descent criterion.
2. In the theory of coalgebras $C$ over a ring $R$, the rational functor relates the category of modules
over the algebra $C^*$ (with convolution product) with the category of comodules over $C$. It is based
on the pairing of the algebra $C^*$ with the coalgebra $C$ provided by the evaluation map $\ev:C^*\ot_R
C\to R$. We generalise this situation by defining a pairing betweenendofunctors $T$ and $G$ on any
category $A$ as a map, natural in $a,b\in \A$, $$\beta_{a,b}:\A(a, G(b)) \to\A(T(a),b),$$ and we call it
rational if these all are injective. In case $T$ is a monad and $G$ is a comonad on $A$, additional
compatibility conditions are imposed on a pairing between $T$ and $G$. If such a pairing is given and is
rational, and $T$ has a right adjoint monad $H$, we construct a {\em rational functor} as the functor-part
of an idempotent comonad on the $T$-modules which generalises the crucial properties of the rational
functor for coalgebras. As a special case we consider pairings on monoidal categories.
3. In this note, by using a generalized notion of the Leibniz algebra of derivations, we present the constructions
of the zero, first, and second non-Abelian Leibniz cohomologies with coefficients in crossed modules, which
generalize the classical zero, first, and second Leibniz cohomology. For Lie algebras we compare the nonAbelian Leibniz and Lie cohomologies. We describe the second non-Abelian Leibniz cohomology via
extensions of Leibniz algebras by crossed modules.
4. We define the category of Lie-Leibniz algebras and its full subcate- gory LL1 action conditions in LL1 and
according to the general construction given in [6], we construct the univer- sal strict general actor USGA(A) of
any object A in LL1 then there exists an actor Act(A) of A and Act(A) = USGA(A).
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5. We give interpretations of some known key agreement protocols in the framework of category theory and in
this way we give a method of constructing of many new key agreement protocols.

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

დ.ზანგურაშვილი

2

ა.პაჭკორია

moxsenebis saTauri
რეგულარული
ეპიმორფიზმების ზოგიერთი
კლასის მდგრადობის
ზოგიერთი თვისება
კოჰომოლოგიები
კოეფიციენტებით აბელის
მონოიდებში
ანოტაციები

forumis Catarebis
dro da adgili
ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის კონფერენციაზე, 4
დეკემბერი, 2013
ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის კონფერენციაზე, 3
დეკემბერი, 2013

1.
90-იანი წლების დასაწყისში მ. სობრალმა და წ. ტოლენმა დასვეს საკითხი იმის შესახებ,
არის თუ არა რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მდგრადი ეფექტური დაწევის
მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკების მიმართ, და უკვე შემდეგ (ჯ. რეიტერმანთან ერთობლივ)
სტატიაში გასცეს უარყოფითი პასუხი ამ კითხვაზე. ნაშრომის მიზანია შევისწავლოთ,
კატეგორიაზე რა შეზღუდვების დროს ზემოთ-აღნიშნული პირობა სრულდება. კერძოდ, ჩვენ
ვაჩვენებთ, რომ ამ პირობას აქვს ადგილი თუ კატეგორია ადიციურია. ფულბეკების,
კოგანმატოლებლების და რეგულარული ეპი-მონო ფაქტორიზაციის მქონე მონიშნული
კატეგორიისათვის კი, ჩვენ შემოქვაქვს ე.წ. დაბალანსებული მორფიზმის ცნება, და ვაჩევნებთ,
რომ რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მდგრადია დაბალანსებული ეფექტური დაწევის
მორფიზმების გასწვრივ პულბეკების მიმართ. გარდა ამისა, ნაჩვენების, რომ ეფექტური დაწევის
მორფიზმების კლასი მყარია ფუშაუტების მიმართ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა კატეგორია
არის თითქმის ზუსტი (ბარის აზრით), ხოლო დაწევის მორფიზმების კლასი მდგრადია
ფუშაუტების მიმართ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა კატეგორია რეგულარულია.
2. შემოღებულია ნახევრადმოდულების ჯაჭვური კომპლექსის ახალი კოჰომოლოგიის
მონოიდები. შესწავლილია მათი თვისებები და მოცემულია გამოყენებები. დადგენილია, რომ
ახალი კოჰომოლოგიის მონოიდები უფრო
გამოთვლადია ვიდრე ადრე
ცნობილი
კოჰომოლოგიის მონოიდები.

2) ucxoeTSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

e.xmalaZe

2

ნ.ინასარიძე

3

ნ.ინასარიძე

moxsenebis saTauri

forumis Catarebis
dro da adgili

ჰომ-ლის ალგებრების
არააბელური ტენზორული
ნამრავლი და გამოყენებები

სანტიაგოს დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტის მათემატიკის
ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი, 5
ნოემბერი 2013
Simplicial degree of derived
სანტიაგოს დე კომპოსტელას
functors
უნივერსიტეტის მათემატიკის
ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი,
14 მარტი 2013
Adjunction between crossed
სანტიაგოს დე კომპოსტელას
modules of groups and algebras უნივერსიტეტის მათემატიკის
ინსტიტუტის ალგებრის სემინარი,
10 სექტემბერი 2013
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ანოტაციები
1. მოხსენების პირველ ნაწილში ვაჩვენეთ თუ როგორ შეიძლება ჰომ-ლის ალგებრების
არააბელური ტენზორული ნამრავლის აგება თავისუფალი ობიექტის გამოყენების გარეშე. მისი
საშუალებით აღვწერეთ ჰომ-ლის ალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოებები და
დავახასიათეთ მისი კავშირი ჰომ-ლის ალგებრების (დაბალგანზომილებიან) ჰომოლოგიებთან.
მოხსენების მეორე ნაწილში მოვიყვანეთ ჰომ-ლის ალგებრების არააბელური ტენზორული
ნამრავლის გამოყენება ჰომ-ასოციური ალგებრების ციკლურ ჰომოლოგიაში. კერძოდ,
თავდაპირველად მიმოვიხილეთ თუ როგორ ხდება ციკლური ჰომოლოგიის თეორიის გადატანა
ჰომ-ასოციურ ალგებრებზე. შემდეგ კი ჰომ-ლის ალგებრების ტენზორული ნამრავლის
გამოყენებით ვაჩვენეთ ჰომ-ასოციური ალგებრის პირველ ციკლურ და მილნორის ციკლურ
ჰომოლოგიებს შორის კავშირი ზუსტი მიმდევრობების ტერმინებში.
2. მოხსენება ეხება ფირაშვილის ჰოპოთეზას არააბელური წარმოებული ფუნქტორების
სიმპლიციური ხარისხის სასრულობის შესახებ. კერძოდ მტკიცდება შემდეგი დებულება:
ვთქვათ T არის ფუნქტორი ჯგუფების
მრავალნაირობიდან ჯგუფების კატეგორიაში და
k>0. თუ T-ს i-ური არააბელური წარმოებული ფუნქტორის სიმპლიციური ხარისხი
sdeg(Li(T))< = k
ნებისმიერი T-თვის რომლის ხარისხი deg(T)=1, მაშინ sdeg(Li(T))< = nk
ნებისმიერი T-თვის რომლის ხარისხი deg(T)=n.
3. We construct a pair of adjoint functors between the categories of crossed modules of groups and
associative algebras and establish a one-to-one correspondence between module structures over a crossed
module of groups and its respective crossed module of associative algebras.
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მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება
I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტი, მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli მამუკა ჯიბლაძე
I.

3.

samecniero

erTeulis

personaluri

Semadgenloba

ნიკოლოზ

ბეჟანიშვილი, დავით გაბელაია, ლევან ურიდია.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos dasaxeleba

1

შემოსაზღვრული
დამტკიცების თვისება და
მისი
სემანტიკური
მახასიათებლები

samuSaos
xelmZRvaneli
ნიკოლოზ
ბეჟანიშვილი

samuSaos Semsruleblebi
ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)

2

განვითარებულია ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც მოდალური სისტემების კვლევის
ახლებურ და პროდუქტიულ მიდგომას უყრის საფძველს. მეთოდი ემყარება თავისუფალი
მოდალური ალგებრების აღწერას სასრული, ნაწილობრივი ალგებრებით მიახლოების
გზით. შემოტანილია ახალი ცნება - შემოსაზღვრული დამტკიცების თვისება (bounded proof
property, bpp), რომელიც გულისხმობს ფიქსირებული n მოდალური სირთულის
ფორმულის გამოყვანადობას არაუმეტეს იმავე n სირთულის ფორმულებიდან.
შემუშავებულია ამ თვისების სემანტიკური კრიტერიუმი. კერძოდ, შემოტანიალია
საფეხურა ალგებრისა და საფეხურა ფრეიმების ცნებები. საფეხურა ფრეიმები აღწერენ
ისეთი მოდალური ფორმულების ყოფაქცევას, რომლებიც არ შეიცავენ მოდალური
ოპერატორის იტერაციას. დამტკიცებულია, რომ მოდალურ აქსიომატურ სისტემას გააჩნია
bpp და აქვს სასრული მოდელების თვისება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ მისი შესაბამისი
საფეხურა ფრეიმები მიიღება მისი სასრული ფრეიმებიდან p-მორფული ასახვის
საშუალებით. ეს სემანტიკური დახასიათება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც
საშუალებას იძლევა ადვილად შევამოწმოთ bpp და სასრული მოდელების თვისება
მოდალურ სისტემათა ფართო კლასისათვის. შემუშავებული ახლებური მეთოდოლოგია,
რომელიც კონკრეტული მოდალური სისტემისთვის ითვალისწინებს აქსიომატური
სისტემის გადაწერას საფეხურა გამოყვანის წესების ერთობლიობად, შესაბამისი საფეხურა
ფრეიმების აღწერას და შემდეგ დამტკიცებას, რომ ნებისმიერი საფეხურა ფრეიმი მიიღება
რომელიმე სასრული ფრეიმის p-მორფულ ანასახად. მეთოდი გამოყენებულია და
აპრობირებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოდალური სისტემის მაგალითზე.
samuSaos
samuSaos dasaxeleba
samuSaos Semsruleblebi
xelmZRvaneli
daviT gabelaia
metrikuli sivrceebis
mamuka jiblaZe
modaluri logikis
daviT gabelaia
nikoloz beJaniSvili
Seswavla
levan uridia
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
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metrikuli sivrceebis modaluri logikis Seswavla daiwyo jer kidev makkinsisa
da tarskis funamentur SromaSi, Tumca iq mxolod konkretuli klasi – Tavis
TavSi mkvrivi, separabeluri metrikuli sivrceebi iyo gamokvleuli. Cveni mizania
srulad davaxasiaToT metrikul sivrceTa mier warmoqmnili modaluri logikebis
ierarqia. am mxriv miRebulia Semdegi Sedegebi: amomwuravad aris daxasiaTebuli
gaiSviaTebul metrikul sivrceTa klasis nebismieri qveklasis modaluri logika.
aseve gamokvleuli da daxasiaTebulia sustad gaiSviaTebul metrikul sivrceTa
modaluri logika. aseve miRebulia amomwuravi daxasiaTeba im modaluri
logikebisa, romlebic miiReba srulad metrizebadi sivrceebis raime qveklasiT.

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

damfinansebeli
proeqtis
organizacia xelmZRvaneli

proeqtis dasaxeleba

1 modaluri
logikis შოთა
topologiuri
semantika რუსთაველის
(ხელშეკრულების
ნომერი: ეროვნული
FR/11-29, 2012-2015)
სამეცნიერო

დ. გაბელაია

proeqtis
Semsruleblebi
მ. ჯიბლაძე,
ნ. ბეჟანიშვილი,
ლ. ურიდია

ფონდი

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
Semotanilia
axali
dasaSvebi
c-semantika
modaluri
logikisaTvis.
da
damtkicebulia
misi
sruli
adekvaturoba
S4
modaluri
sistemis
gafarToebebisaTvis.
am
axali
midgomis
gamoyenebiT
aRmoCenilia
S4-is
gafarToebebis moulodnelad homogenuri semantikuri aRwera. kerZod, yoveli
aseTi gafarToeba srulia racionalur ricxvTa sivrceze an kantoris sivrceze
dafuZnebuli ganzogadebuli topologiuri sivrcis mimarT, xolo yoveli bmuli
aseTi gafarToeba srulia namdvil ricxvTa sivrceze dafuZnebuli ganzogadebuli
topologiuri sivrcis mimarT.
superintuicionisturi (si-) logikebisaTvis miRebulia Sedegi, rom nebismieri silogika srulia namdvil ricxvTa sivrceze dafuZnebuli ganzogadebuli
topologiuri sivrcis mimarT. analogiuri Sedegebi miRebulia racionalur
ricxvTa sivrcisa da kantoris sivrcis mimarTac.

IV publikaciebi:
2) ucxoeTSi
d) statiebi
avtori/
#
avtorebi
1*

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

მ. ბაკურაძე, 32 რიგის G38, …, G41 DOI: http://dx.doi.org
მ. ჯიბლაძე ჯგუფების მორავას K- /10.1017/is01301100
9jkt245
თეორიის რგოლები Ktheory
მოდალური
2*
ნ.
DOI
10.1007/s10485ბეჟანიშვილი ოპერატორები
013-9332-9
კომპაქტურ
,
რეგულარულ
გ.
ბეჟანიშვილი ფრეიმებზე
და
დე-

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

Springer-Verlag,
Germany

23

Springer
Netherlands

10
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,
ვრისის
ალგებრები,
ჯ. ჰარდინგი Applied
Categorical
Structures.
3*
გ.
ფუნაიამას თეორემასთან
ბეჟანიშვილი დაბრუნება,
Algebra
,
universalis
დ. გაბელაია,
მ. ჯიბლაძე
4*
ლ.
GLP დამტკიცებადობის
ბეკლემიშევი ლოგიკის
ტოპოლოგიური
,
დ. გაბელაია სისრულე, Annals of Pure
and Applied Logic
5 ა. ბალტაგი, შეხედულებების,
ნ.
შეხედულებათა
ბეჟანიშვილი რევიზიისა
და
,
გადახედვადი ცოდნის
ა. ოზგუნი, ტოპოლოგიები.
Logic,
ს. სმეტსი Rationality,
and
Interaction,
4th
International Workshop,
LORI 2013, Hangzhou,
China, October 9-12, 2013,
Proceedings
Lecture Notes in Computer
Science

Volume 70, Issue 3,
pp 271-286

Springer Basel

16

164 (2013), pp.
1201-1223. DOI:
10.1016/j.apal.2013.
06.008

Elsevier

23

Volume 8196, 2013,
pp 27-40.
DOI
10.1007/978-3-64240948-6_3

Springer Berlin
Heidelberg

14

anotaciebi
1. ბ. შუსტერმა დაამტკიცა, რომ 32 რიგის ყველა ჯგუფის 2-ლოკალური მორავას K-თეორიათა რგოლები
წარმოქმნილია ლუწი ხარისხის ელემენტებით. ჰოლ-სენიორის სიის ჯგუფებისთვის ნომრებით 38, 39, 40 და 41
დამტკიცებულია, რომ ეს რგოლები წარმოქმნილია გადმოტანილი ჩერნის კლასებით. ჩვენ მივაღწიეთ ამ
რგოლების სრულ აღწერას წარმოქმნელებითა და თანაფარდობებით; კერძოდ, დამტკიცებული გვაქვს, რომ
თითოეული ამ რგოლთაგანი არის 6 ცვლადის მრავალწევრთა რგოლის ფაქტორი იდეალით, რომლის
წარმომქმნელები ცხადად გვაქვს ჩამოწერილი.
2. მოცემულია პირდაპირი, ამორჩევის თეორემისგან თავისუფალი დამტკიცება, რომ მოდალური
კომპაქტურად რეგულარული ფრეიმების კატეგორია ეკვივალენტურია მოდალური დე ვრისის ალგებრების
კატეგორიისა. აღწერილია კავშირი მოდალურ კომპაქტურად რეგულარულ ფრეიმებსა და ფრეიმებზე
ვიეტორისის კონსტრუქციის ჯონსტონისეულ ვერსიას შორის.
3. ნაშრომში განხილულია ფუნაიამას თეორემის რამდენიმე არსებული დამტკიცება, მოცემულია ამ თეორემის
განზოგადება და ახლებური დამტკიცება და დახასიათებულია შესაბამისი მესრები.
4. პოლიმოდალური ლოგიკა GLP მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დამტკიცებადობის შესწავლის თეორიაში.
ამ ლოგიკას რა გააჩნია ადეკვატური კრიპკე სემანტიკა, თუმცა აქვს ბუნებრივი ტოპოლოგიური
ინტერპრეტაცია ზღვრის ოპერატორის ტერმინებში. შესაბამის პოლიტოპოლოგიურ სივრცეებს GLP-სივრცეები
ეწოდება. ნაშრომში აგებულია არატრივიალური GLP-სივრცეები და დამტკიცებულია
GLP სისტემის
ტოპოლოგიური სისრულე.
5. შემოტანილია ახალი ტოპოლოგიური სემანტიკა დოქსასტური ლოგიკისათვის. ნაჩვენებია, რომ ეს სემანტიკა
ყველაზე ზოგადია ისეთებს შორის, რომლებიც აკმაყოფილებენ „ძლიერი რწმენის“ სტალნაკერისეულ
აქსიომებს. დამტკიცებულია სისრულის თეორემები და მოცემულია შედარება მანამდე არსებულ სემანტიკურ
მიდგომასთან.
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

ლ. ურიდია

forumis Catarebis
dro da adgili

moxsenebis saTauri
სისრულე მოდალური
ლოგიკისათვის კანტორბენდიქსონის ზღვრის
ოპერატორის იტერაციის
ინტერპრეტაციით,
საერთაშორისო სიმპოზიუმი
„ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“
TbiLLC-2013.

23-27 სექტემბერი, 2013, გუდაური.

moxsenebaTa anotaciebi
1. განხილულია მოდალური ლოგიკის ახალი ტოპოლოგიური ინტერპრეტაცია და დამტკიცებულია
სისრულის თეორემა.

2) ucxoeTSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

1

ნ. ბეჟანიშვილი

2

დ. გაბელაია

3

მ. ჯიბლაძე

4.

ნ. ბეჟანიშვილი

forumis Catarebis
dro da adgili

moxsenebis saTauri
კანონიკური ფორმულები ლოკალურად სასრული რედუქტების
გზით და განზოგადებული ორადობები, მიწვეული მოხსენება,
ტოპოლოგია,
ალგებრა
და
კატეგორიათა თეორია ლოგიკაში,
TACL 2013.
S4-ის გაფართოებების ტოპოლოგიური სისრულე, ტოპოლოგია,
ალგებრა
და
კატეგორიათა
თეორია ლოგიკაში, TACL 2013.
ფუნაიამას თეორემა, ტოპოლოგია,
ალგებრა
და
კატეგორიათა
თეორია ლოგიკაში, TACL 2013.
შეხედულებათა რევიზიისა და გადახედვადი ცოდნის ტოპოლოგიები. Logic, Rationality, and Interaction, 4th International Workshop,
LORI 2013.

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი,
აშშ.

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი,
აშშ.

28 ივლისი -1 აგვისტო, 2013, ნეშვილი,
აშშ.
9-12 ოქტომბერი, 2013, იანგჟუ, ჩინეთი.

moxsenebaTa anotaciebi
1. განხილულია ალგებრული მიდგომა კანონიკური ფორმულებისადმი. წარმოდგენილია ახლებური
მეთოდოლოგია, რომელიც ჰაიტინგის ალგებრებს შეისწავლის, ერთი მხრივ, უიმპლიკაციო რედუქტების
საშუალებით, ხოლო მეორე მხრივ, უდიზიუნქციო რედუქტების საშუალებით. რადგან ორივე
შემთხვევაში ლოკალურად სასრულ მრავალსახეობებს ვღებულობთ, შესაძლებელი ხდება მძლავრი
ალგებრული აპარატის გამოყენება და ფართო სპექტრის შედეგების მიღება. მეთოდოლოგია
ილუსტრირებულია მნიშვნელოვან მაგალითებზე.
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2. შემოტანილია ტოპოლოგიური სემანტიკის განზოგადებული ვერსია და დამტკიცებულია ზოგადი
სისრულის თეორემები S4 მოდალური სისტემის გაფართოებებისათვის. შედეგები გადატანილია
სუპერინტუიციონისტურ კონტექსტში.
3. განხილულია ფუნაიამას თეორემის რამდენიმე არსებული დამტკიცება, მოცემულია ამ თეორემის
განზოგადება და ახლებური დამტკიცება და დახასიათებულია შესაბამისი მესრები.
4. შემოტანილია ახალი ტოპოლოგიური სემანტიკა დოქსასტური ლოგიკისათვის. ნაჩვენებია, რომ ეს
სემანტიკა ყველაზე ზოგადია ისეთებს შორის, რომლებიც აკმაყოფილებენ „ძლიერი რწმენის“
სტალნაკერისეულ აქსიომებს. დამტკიცებულია სისრულის თეორემები და მოცემულია შედარება მანამდე
არსებულ სემანტიკურ მიდგომასთან.

სხვა ინფორმაცია
1. საზღვარგარეთ მივლინებები
ლევან ურიდია
19 ივლისი - 20 აგვისტო, 2013, პოლ საბატიეს უნივერსიტეტის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების კვლევითი ინსტიტუტი, ტულუზა, საფრანგეთი.
20 ივლისი - 29 აგვისტო, 2013, მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.
დ. გაბელაია, მ. ჯიბლაძე
1 – 10 აგვისტო, 2013. ნიუ მექსიკოს შტატის უნივერსიტეტი, აშშ.
2. გრანტები
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის დასახელება:
ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. პროექტის შიფრი: YS/60/5-105/13.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის
პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსი. პროექტის შიფრი: PG/72/4-102/13.

3. რეცენზირება
დ. გაბელაიამ მოამზადა რეცენზია ჟურნალისთვის: Annals of Pure and Applied Logic.
4. მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში
მ. ჯიბლაძე არის შემდეგი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი:
Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany (სარედაქციო კოლეგიის
წევრი).
ნ. ბეჟანიშვილი არის შემდეგი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი:
Mathematical Logic Quarterly
5. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება
დ. გაბელაია და ნ. ბეჟანიშვილი არიან შემდეგი საერთაშორისო კონფერენციის
ორგანიზატორები: International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation
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ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება
I. 1. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის
განყოფილება.

I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli. მიხეილ მანია
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: მიხეილ მანია, თენგიზ
შერვაშიძე, ნანული ლაზრიევა, თეიმურაზ ტორონჯაძე, ომარ ფურთუხია.

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi

#

samuSaos dasaxeleba

1

ოპტიმალური
ინვესტირებისა და
ჰეჯირების ამოცანები
შეზღუდული ინფორმაციისა
და მოდელის
განუზღვრელობის
პირობებში

samuSaos
xelmZRvaneli
მიხეილ მანია,

samuSaos Semsruleblebi
მიხეილ მანია, თენგიზ
შერვაშიძე, ნანული ლაზრიევა,
თეიმურაზ ტორონჯაძე, ომარ
ფურთუხია

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ნაჩვენებია, რომ თუ მიზნობრივი ფუნქცია ორჯერ უწყვეტად დიფერენცირებადია და
საბაზისო აქციის ფასი აკმაყოფილებს სტრუქტურულ პირობას, მაშინ ოპტიმალური
ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქციაც იქნება ორჯერ
უწყვეტად დიფერენცირებადი და მისი პირველი წარმოებული წარმოადგენს
სემიმარტინგალს, რომლის სასრული ვარიაციის ნაწილი აბსოლუტურად უწყვეტია
ლებეგის ზომის მიმართ.
ფასის ფუნქციის ზემოაღნიშნულ თვისებებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ
ოპტიმალური ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქცია
წარმოადგენს შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ
ამონახსნს და
ოპტიმალური
კაპიტალის პროცესი პირდაპირი სტოქასტური
დიფერენციალური განტოლების ამონახსნით მოიცემა.
წლის განმავლობაში გრძელდებოდა მუშაობა რობასტულობის პრობლემის შესასწავლად
სხვადასხვა დასმებში და დისციპლინებში. ამჯერად დაისვა რობასტულობის პრობლემა
ფინანსური ამოცანების კონტექსტში . კერძოდ, განხილული იქნა დიფუზიური ბაზრის
მოდელი დაუზუსტებელი ჩანაცვლებისა და ვოლატილობის კოეფიციენტებით და
ამოცანა ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: ვიპოვოთ საშუალო კვადრატული აზრით
ჰეჯირების მინიმაქსური პრობლემის ამონახსნი. მოცემულია ამონახსნის ცხადი
დახასიათება ჰამილტონ–იაკობი–ბელმან–აიზეკის განტოლების ამონახსნის მეშვეობით.
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ბლეკ-შოულსისა და მერტონის მოდელებისთვის რობასტული ინვესტირების ამოცანის
შესაბამისი ფასისთვის გამოყვანილია სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები,
რომელთა ამონახსნის გამოყენებით აგებულია ოპტიმალური სავაჭრო სტრატეგიები.
მოცემულია სასრულგანზომილებიანი პარამეტრის M-შეფასებების ასიმპტოტურად
ეკვივალენტური რეკურსიული შეფასების კონსტრუქცია.
დამტკიცებულია სობოლევის ტიპის უტოლობები ნორმალური მარტინგალებისთვის.
მიღებულია ბურკჰოლდერისა და მეიერის უტოლობები პუასონის ფუნქციონალების
სობოლევის ტიპის სივრცეებისთვის.
დავიდოვისა და როტარის ცნობილი შედეგი დამოუკიდებელი შემთხვევითი
სიდიდეების ორი მიმდევრობის შედარების შესახებ გადატანილია სუსტად
დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეების მიმდევრობებისთვის ვარიაციული
მანძილის გამოყენებით.

III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasaxeleba
პირველი და მეორე
რიგის შექცეული
სტოქასტური
დიფერენციალური
განტოლებები და
მათი გამოყენება
სტოქასტურ
მართვასა და
ფინანსურ
მათემატიკაში.
#FR/69/5-104/12

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

SoTa rusTavelis
erovnuli
samecniero fondi

m.mania

proeqtis
Semsruleblebi
მ. მანია,
თ. შერვაშიძე,
ნ. ლაზრიევა,
თ. ტორონჯაძე,
ო. ფურთუხია
რ.თევზაძე,

საგრანტო
ხელშეკრულება №
31/68,

ბ. ჩიქვინიძე,

2013-2014 წლები.

თ. უზუნაშვილი

ზ. ქვათაძე,

შესწავლილია რობასტული ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის დიფუზიური
მოდელისათვის. ოპტიმალური სტრატეგიები წარმოდგენილია ამოცანის შესაბამისი
ბელმან-ისააკის შექცეული განტოლებების ამონახსნის საშუალებით.
შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით
მიღებულია BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები
stoqasturi warmoebulis cxadi konstruqciis gamoyenebiT e. w. normaluri
martingalebis klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis SemoRebulia
sobolevis tipis sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, sobolev-puankaresa da logariTmuli sobolevis tipis utolobebi funqcionalebisaTvis
am sivrceebidan.
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IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
b) saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

1

o.furTuxia

saxelmZRvanelos
saxelwodeba

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

SemTxveviT
procesTa Teoria

Tbilisi, Tsu
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba
296

სaxelmZRvaneloSi gadmocemulia Tanamedrove SemTxveviT procesTa Teoriis
ZiriTadi Sedegebi da meTodebi, aRwerilia SemTxveviT procesTa mniSvnelovani
klasebi, romlebic realuri procesebis dinamikis adekvaturi maTematikuri
aRweris SesaZleblobas iZlevian. naSroms erTvis sailustracio magaliTebi da
amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis.
wigni
gankuTvnilia
maTematikis
mimarTulebis studentebisa da magistrantebisaTvis. igi sasargeblo iqneba
SemTxveviT procesTa Teoriis gamoyenebebiT dainteresebuli sxvadasxva profilis specialistTa farTo wrisaTvis.
#

avtori/avtorebi

2

თ. ტორონჯაძე

#3

avtori/avtorebi
თ. ტორონჯაძე

3

saxelmZRvanelos
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

Computational Business GAU Business School,
Administration
Georgia, Tbilisi, 2013.
saxelmZRvanelos
saxelwodeba
Essentials of Business
Administration

gamocemis adgili,
gamomcemloba
GAU Business School,
Georgia, Tbilisi, 2013.

gverdebis
raodenoba
165

gverdebis
raodenoba
338

ფინანსური მათემატიკის პრობლემების ჩამოყალიბების, გადაჭრის და იმპლემენტაციის
მეთოდიკა ეფუძნება შემდეგ კომპონენტებს:
1. თავად ფინანსთა თეორია
2. ფინანსთა თეორისათვის ალბათურ-სტატისტიკური მოდელების შემუშავება, ანალიზი და
დასკვნების მიღება.
3. მიღებული შედეგების კომპიუტერული გათვლა და რეალიზაცია.
წინამდებარე სახელმძღვანელოები (2-3) ეძღვნება მათ შორის ფინანსთა თეორიის ძირითადი
ცნებების და მეთოდების აღწერასა და კომპიუტერული რეალიზაციების მეთოდების
გადმოცემას. სახელმძღვანელო გათვლილია სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისთვის და
მეცნიერ მუშაკთათვის.

g) krebulebi
#

avtori/avtorebi

1

o.furTuxia

krebulis
saxelwodeba

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

albaTurstatistikuri
amocanebi

Tbilisi, Tsu
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba
563

krebulSi srulad aris gadmocemuli Tanamedrove albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis winaSe wamoWrili umniSvnelovanesi praqtikuli da Teoriuli xasiaTis sakiTxebi. TiToeul Temas win uZRvis aucilebeli Teoriuli Se-
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degebi, Semdeg moyvanilia mravali sailustracio da samotivacio magaliTi adamianis moRvaweobis sxvadasxva sferodan, ganxilulia maTi gadawyvetis meTodebi
da xerxebi. aseve moyvanilia amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis. mas darTuli aqvs ZiriTadi da mniSvnelovani albaTuri ganawilebebis cxrilebi, EXCEL-is
statistikuri funqciebis aRwera da ukanasknel xuT weliwadSi Tsu-Si Sualedur
da saboloo gamocdebze motanili bileTebis nimuSebi. saxelmZRvanelo Sedgenilia Tsu-Si amJamad moqmedi saswavlo programebisa da silabusebis mixedviT.
saxelmZRvanelo gankuTvnilia Tbilisis saxelmwifo universitetis im studentebisa da magistrantebisaTvis, romlebic swavloben albaTobis Teoriasa da maTematikur statistikas. igi sasargeblo iqneba agreTve albaTur-statistikuri meTodebis praqtikuli gamoyenebebiT dainteresebuli sxvadasxva profilis specialistTa farTo wrisaTvis.

d) statiebi
#

1

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

o.furTuxia

Sobolev and
Logarithmic
Sobolev Type
Inequalities.
Applied
Mathematics,
Informatics and
Mechanics

Jurnalis/

gamocemis
adgili,
krebulis
gamomcemloba
nomeri

gverdebis
raodenoba

AMIM
Tbilisi, Tsu
Vol.17 No.2,
gamomcemloba
pp. 26-39.

14

b.doWviri, “On the Stochastic vol. 7, no. 2, Tbilisi, saq.
5
o.furTuxia, Model of a
2013, pp. 92- mecn. erovn.
96.
g.soxaZe, Chemical
akademiis
gamomcemloba
g.tyemalaZe Reaction“.Bulletin
of the Georgian
National Academy
of Sciences
3
p.babilua, “On the optimal
Tbilisi, Tsu
6
Volume 27,
b.doWviri, stopping of partially 2013.
gamomcemloba
o.furTuxia, observable
g.soxaZe processes”.Reports
of Enlarged Sessions
of the Seminar of I.
Vekua Institute of
Applied
Mathematics
1. stoqasturi warmoebulis cxadi konstruqciis gamoyenebiT e. w.
normaluri martingalebis klasisa da puasonis funqcionalebisaTvis
SemoRebulia sobolevis tipis sivrceebi da damtkicebulia sobolevis,
sobolev-puankaresa da logariTmuli sobolevis tipis utolobebi
funqcionalebisaTvis am sivrceebidan.
2

2. ganxilulia pirveli rigis qimiuri reaqcia, rodesac reagentis koncentracia ganawilebulia binomuri kanoniT. miRebulia reagentis da
72

produqtis koncentraciebis maTematikuri lodinisa da dispersiis cxadi
gamosaxulebebi. agebulia agreTve pirveli rigis reaqciis stoqasturi
modeli.
3. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi
SemTxveviTi procesebisaTvis. arasruli monacemebiT optimaluri gaCerebis
amocana dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze sruli monacemebiT.
damtkicebulia gadasaxadis funqciaTa krebadobebi, roca daukvirvebadi
da dakvirvebadi procesebis SeSfoTebis mcire paramatrebi miiswrafian
nulisaken.
2) ucxoeTSi
d) statiebi
#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

1 R. Tevzadze, T.

Robust utility
Toronjadze and T. maximization for a
Uzunashvili,
diffusion market
model with
misspecified
coefficients,
«Finance and
Stochastics”

Jurnalis/
krebulis
nomeri
17, 2013.

gamocemis
adgili,
gamomcemloba
Springer

2 V. Gupta and T. Upper Bounds for Vol. 33 , 2013, Springer Series
Shervashidze,
Bernstein Basis
Functions,
, Prokhorov and
Contemporary
Probability Theory
M. Mania and
B. Chikvinidze

New proofs of some
results on BMO
martingales using
BSDEs, accepted in
«Journal of
Theoretical
Probability»

Published online Springer
at October 2013
DOI:
10.1007/s10959013-0524-x,

gverdebis
raodenoba
28

pp.293-303

16

1. შესწავლილია რობასტული ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის
დიფუზიური მოდელისათვის. ოპტიმალური სტრატეგიები წარმოდგენილია
ამოცანის შესაბამისი ბელმან-ისააკის შექცეული განტოლებების ამონახსნის
საშუალებით.
2. MmiRebulia bernSteinis sabaziso funqciis zeda sazRvris Sefasebebi
3. შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების
გამოყენებით მიღებულია BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები
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V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
forumis Catarebis

momxsenebeli/
#

moxsenebis saTauri
momxseneblebi

dro da adgili

1

o.Rlonti, o.furTuxia

On the Clark integral
პირველი საფაკულტეტო
representation of Brownian
კონფერენცია ზუსტ და
functional with explicit wiew of საბუნებისმეტყველო
integrand
მეცნიერებებში (თსუ - 95),
თბილისი, 2013 წლის 22–26
იანვარი.

2

o.furTuxia, v.jaoSvili

Log Sobolev type inequalities for პირველი საფაკულტეტო
Poisson functional
კონფერენცია ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში (თსუ - 95),
თბილისი, 2013 წლის 22–26
იანვარი.

3

o.Rlonti, o.furTuxia

Clark’s type formulas and
applications in barrier options
hadging

გმი XXVII გაფართოებული
სემინარის სხდომები,
თბილისი, 2013 წელი, 22-25
აპრილი.

4

p.babilua, b.doWviri,
o.furTuxia, g.soxaZe

On the optimal stopping of
partially observable processes

გმი XXVII გაფართოებული
სემინარის სხდომები,
თბილისი, 2013 წელი, 22-25
აპრილი.

5

o.Rlonti, o.furTuxia

6

p.babilua, b.doWviri,
o.furTuxia, g.soxaZe

7

o.Rlonti, o.furTuxia

8

p.babilua, b.doWviri,
o.furTuxia, g.soxaZe

Clark representations and
მეორე საერთაშორისო
independence and dependence of კონფერენცია
Brownian functional
„გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე
პრობლემები“, თბილისი,
2013 წლის 4-7 სექტემბერი.
On the problem of optimal
stopping with incomplete data

მეორე საერთაშორისო
კონფერენცია
„გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე
პრობლემები“, თბილისი,
2013 წლის 4-7 სექტემბერი.

Clark representation with explicit საქართველოს
integrand and the knock-out
მათემატიკოსთა კავშირის
barrier option pricing
IV საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისიბათუმი, 2013 წლის, 9-15
სექტემბერი.
On the reduction and
convergence of payoffs

საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის
IV საერთაშორისო
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კონფერენცია, თბილისიბათუმი, 2013 წლის, 9-15
სექტემბერი.
9

b.doWviri,
g.soxaZe, o.furTuxia,

Radon-Nikodym Derivative of
Solution of Nonlinear Equations
with Random Right Side

o.Rlonti

საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის
IV საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისიბათუმი, 2013 წლის, 9-15
სექტემბერი.

10

m. mania da r. TevzaZe

On the properties of the dynamic მეორე საერთაშორისო
value functions in the problem of კონფერენცია
optimal
„გამოყენებითი
მათემატიკის თანამედროვე
investing in incomplete markets
პრობლემები“, თბილისი,
2013 წლის 4-7 სექტემბერი.

11

m. mania da r. TevzaZe

სარგებლიანობის
მაქსიმიზაციის ამოცანასთან
დაკავშირებული
ფასის ფუნქციის თვისებების
შესახებ

ა. რაზმაძის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია,
2-6 დეკემბერი, 2013,
თბილისი

ანოტაციები

1. damuSavebulia klarkis integralur warmodgenaSi integrandis povnis meTodi
kvadratiT integrebadi brounis funqcionalebisaTvis, romelTa pirobiTi
maTematikuri lodini malivenis azriT warmoebadia. es meTodi SesaZleblobas
gvaZlevs iZleva davadginoT integrandius cxadi saxe im SemTxvevaSi, roca
funqcionals ar gaaCnia malivenis azriT warmoebuli.
2. kompensirebuli puasonis procesisaTvis SemoRebuli stoqasturi warmoebulis
cnebis saSualebiT puasonis funqcionalebisaTvis SemoRebulia sobolevis tipis
sivrceebi da damtkicebulia sobolevis, sobolev-puankaresa da logariTmuli
sobolevis tipis utolobebi SemTxveviTi sidideebisaTvis am sivrceebidan.
3. vineris procesis erTi funqcionalisaTvis, romelic finansuri bazris
baSelies modelis SemTxvevaSi warmoadgens gadasaxadis funqcias barieruli
ofcionisaTvis, miRebulia klarkis integraluri warmodgena. dadgenilia
integrandis cxadi saxe, romelic warmoadgens optimaluri hejur strategias
barieruli ofcionisaTvis.
4. ganxilulia kalman-biusis uwyveti modeli nawilobriv dakvirvebadi SemTxveviTi procesebisaTvis. arasruli monacemebiT optimaluri gaCerebis amocana
dayvanilia optimaluri gaCerebis amocanaze sruli monacemebiT. damtkicebulia
gadasaxadis funqciaTa krebadobebi, roca daukvirvebadi da dakvirvebadi
procesebis SeSfoTebis mcire paramatrebi miiswrafian nulisaken.
5. ganxilulia ori SemTxveviTi sididis nawilobrivi damokidebulebis cneba da
moyvanilia aratrivialuri sailustracio magaliTebi. SemuSavebuli ori
SemTxveviTi sididis damokidebulebis lokaluri kriteriumi. brounis funqcionalebis SemTxvevaSi, bunebrivi gziT ganmartebulia SemTxveviTi sidideebis
damokidebulebis sazomi sibrtyis nebismier wertilSi.
6. ganxilulia nawilobriv dakvirvebadi SemTxveviTi mimdevroba, sadac dakvirvebadi mimdevroba Seicavs arasrul informacias daukvirvebadi mimdevrobis
Sesaxeb da damokidebulia SeSfoTebis mcire parametrze. wrfivi mogebis
funqciis SemTxvevaSi naCvenebia nawilobriv dakvirvebadi fasebis srulad
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dakvirvebadi fasisken krebadoba, roca SeSfoTebis mcire parametri miiswrafis
nulisaken.
7. vineris procesis erTi funqcionalisaTvis, romelic finansuri bazris
baSelies modelis SemTxvevaSi warmoadgens gadasaxadis funqcias nokautbarieruli ofcionisaTvis, miRebulia klarkis integraluri warmodgena. es funqcionali warmoadgens evropuli kol ofcionis gadasaxadis funqciisa da garkveuli xdomilebis indikatoris namravls. vpoulobT integrandis cxad formas. es
integrandi aris optimaluri hejuri strategia nokaut-barieruli ofcionis
replicaciisaTvis baSelies modelis SemTxvevaSi.
8. ganxilulia nawilobriv dakvirvebadi SemTxveviTi mimdevroba, sadac dakvirvebadi mimdevroba Seicavs arasrul informacias daukvirvebadi mimdevrobis
Sesaxeb da damokidebulia SeSfoTebis mcire parametrze. kvadratuli mogebis
funqciis SemTxvevaSi naCvenebia nawilobriv dakvirvebadi fasebis srulad
dakvirvebadi fasisken krebadoba, roca SeSfoTebis mcire parametri miiswrafis
nulisaken.
9. hilbertis sivrceSi ganixileba gantoleba , sadac SemousazRvreli wrfivi
operatoria, SemosazRruli gluvi operatori da ki SemTxveviTi elementi -Si
gluvi ganawilebiT . igulisxmeba, rom -s gaaCnia logariTmuli warmoebuli -is
yvelgan mkvrivi qvesivrcidan . Seswavlilia aRniSnuli gantolebis amonaxsnis
ganawilebis logariTmuli warmoebulis arsebobis sakiTxebi.
10. შესწავლილია ინვესტირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქციის
დიფერენცირებადობის პირობები.
11. ფასის ფუნქციის თვისებებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია, რომ ოპტიმალური ინვესტირებისა
და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქცია წარმოადგენს შექცეული სტოქასტური
დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ ამონახსნს.

2) ucxoeTSi
momxsenebeli/

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

#
momxseneblebi
1

p.babilua, b.doWviri,
g.soxaZe,
o.furTuxia

2

p.babilua, b.doWviri,
g.soxaZe,
o.furTuxia

dro da adgili
“Об оптимальной остановке
Стандартного марковского
процесса”

ХХI международная
конференция “Проблемы
управлении безопасностью
сложных систем”, Москва,
2013.

“Об оптимальной остановке и ХХI международная
вариационных неравенствах” конференция “Проблемы
управлении безопасностью
сложных систем”, Москва,
2013.

ანოტაციები
1. standartuli markovis procesisaTvis gadawyvetilia optimaluri gaCerebis
amocana.
2. dadgenilia kavSiri SemTxveviTi procesis optimaluri gaCerebis amocanebsa da
variaciul utolobebs Soris.
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სხვა ინფორმაცია
სადოქტორო (PhD) პროგრამის ხელძღვანელობა
მ. მანიას ხელძღვანელობით მომზადდა დისერტაცია ‘’ Backward Stochastic Differential
Equations with Convex Generators”. დისერტანტი ბ. ჩიქვინიძე. დისერტაციის დაცვა
შედგა 2013 წლის 11 ივლისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
რეცენზირება
მ. მანიამ მოამზადა რეცენზიები ჟურნალებისთვის: Quantitative Finance, Applied
Mathematics and Optimization (სტატიებზე "Making Mean-Variance Hedging Implementable in a
Partially Observable Market", "Maximization of recursive utilities under convex portfolio
constraints")
ნ. ლაზრიევამ მოამზადა რეცენზია ჟურნალისათვის: Georgian Math. Journal.
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თეორიული ფიზიკის განყოფილება
I. 1. i.javaxiSvilis Tbilisis sax. Uuniversiteti, a.razmaZis maTematikis
instituti, Teoriuli fizikis ganyofileba
I. 2. samecniero erTeulis xelmZRvaneli: m. eliaSvili
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba: v.garsevaniSvili,
z.giunaSvili, v.gogoxia, m.eliaSvili, a.kvinixiZe, g.lavrelaSvili, b.maRraZe,
a.xvedeliZe, g.ciciSvili, g.jorjaZe

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2013 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#
1

samuSaos dasaxeleba
yaliburi kvanturi
velebis Teoriis
maTematikuri modelebis
kvleva

samuSaos xelmZRvaneli
m.eliaSvili

samuSaos Semsruleblebi
v.garsevaniSvili,
z.giunaSvili, v.gogoxia,
m.eliaSvili, a.kvinixiZe,
g.lavrelaSvili,
b.maRraZe, a.xvedeliZe,
g.ciciSvili, g.jorjaZe

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
amocana 1a. integrebadoba simis da velis TeoriebSi
Seswavlili iqna
bozonuri simis dinamika statikur yalibSi, risTvisac
statikuri yalibis midgoma ganzogadoebuli iqna gamrudebuli sivrce–droisTvis.
naCvenebi iqna, rom statikuri yalibis hamiltoniani mudmivia simis gaswvriv da es
mudmivi emTxveva simis energiis kvadrats, romelic kvadratulia kanonikuri
impulsebis mimarT.
klasikur doneze detalurad iqna gaanalizirebuli SemTxveva da agebuli iqna
sivrcis izometriis jgufis Sesabamisi Senaxvadi sidideebi. sistemis kvanturi
speqtris Sesaswavlad ganxiluli iqna martivi qvesistema, romelSic nulovan
modasTan erTad aRgznebulia mxolod erTi moda simis AdS nawilSi. dadgenili
iqna fazuri sivrcis SezRudvebi, romlebic dinamikurad ar cvlis qvesistemis
konfiguracias. Seabamisi fazuri sivrce AdS nawilSi aRmoCnda 10 ganzomilebiani.
napovni iqna qvesistemis kanonikuri cvladebi da naCvenebi iqna, rom sistema
invariantulia sivrce drois izometriuli jgufis mimarT. es simetria sakmarisi
aRmocnda qvesistemis sruli integrebadobisTvis, rac cxadi saxiT miRweuli iqna
cvladebis gancalebis meTodiT. gancalebad cvladebSi dakvantvam mniSvnelovnad
gaamrtiva energetikuli speqtris gamoTvla.
operatorebis dalagebis araacalsaxobis Tavidan asacileblad gamoyenebuli iqna
supersimetiuli mosazrebebi. Sedegad miRebuli energetikuli speqtri dabali
aRgznebebisTvis emTxveva sazazRvro konformuli TeoriiT nawinaswarmetyveleb
Sedegs.
amocana 1b
liuvilis velis TeoriaSi gamokvleuli iqna Svinger–daisonis gantoleba da mis
safuZvelze gamoyvanili iqna gantoleba 3–wertilovani korelaciuri funqciis
struqturuli konstantisaTvis. meore analogoiri gantoleba miRebuli iqna
liuvilis Teoriis im dualobis safuZvelze, romelic iTvaliswinebs konstanta
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b–s icvlebas 1/b –Ti.
or gantolebaze dayrdnobiT, ganalizirebuli iqna struqturuli konstantis
calsaxobis sakiTxi da misi kavSiri DOZZ SemoTavazebasTan.
amocana 1g
supersimis kvanturi Teoria minkovskis sivrce–droSi gaanalizirebuli iqna
statikir yalibSi. naCvenebi iqna, rom, msgavsad sinaTlis konusis yalibisa,
kritikuli gamzomileba 10–is tolia.
amocana 2. instantonuri amoxsnebis Seswavla brtyel potencialbSi
Cven detalurad SeviswavleT O(4)-invariantuli instantonuri amoxsnebis arseboba
da Tvisebebi skalaruli velis TeoriaSi minimalui bmiT ainStainis
gravitaciasTan brtyeli potencialebis SemTxvevaSi, anu roca skalaruli velis
potencialis meore
warmoebuli mcirea potencialis maqsimumTan. Cven vipoveT sxvadasxva tipis
amoxsnebi: houking-moss, simetriuli da asimetriuli koleman-de luCia,
oscilirebadi instantonebi, da agreTve sxva arastandartuli amoxsnebi
damatebiTi uaryofiTi modebiT fluktuaciebis speqtrSi. Cveni kvlevidan sCans rom
am amoxsebis sxvadasxva Stoebi dakavSirebulni arian erTmaneTTan kritikuli
instantonebis saSualebiT, romlebsac gaaCniaT damatebiTi nulovani moda.
mTlianobaSi sasrul qmedebiani amoxsnebis sivrce brtyel potenciur barierebSi
saocrad mdidari da sainteresoa. Cven davadgineT rom kritikuli instantonebi
TamaSoben sakvanZo rols am amoxsnebis arsebobis SeswavlaSi da Tvisebebis
gagebaSi.
აmocana3.a
Seswavlilia sasrul temperaturebze fazuri gadasvlebi klasikuri yofaqcevidan
kvanturi yofaqcevis reJimSi.
Gganxilulia skalaruli velis modeli
SU(2)simetriis
damrRvevi
potenciuri
energiiT.
napovnia
velis
klasikuri
gantolebebis zusti amoxsna sasruli energiebisTvis, romelic warmoadgens velis
periodul konfiguracias da energiis mixedviT axorcielebs interpolacias
vakuumsa da barieris wveros Sesabamis mdgomareobas Soris. naCvenebia, rom aseTi
konfiguracia pasuxismgebelia fazur gadasvlebze sasruli temperaturebisTvis
velis
klasikuri
yofaqcevidan
(bolcmanis
ganawilebis
kanoni)
kvantur
yofaqcevaze (potencialuri barieris gaJonva). naCvenebia, rom adgili aqvs meore
gvaris fazur gadasvlas. kritikuli temperatura Seesabameba potencialur bariers
ამocana 3b
gamokvleulia skalaruli velis Teoria, romlis potenciuri energia arRvevs
SU(3)-simetrias SU(2) simetriis doneze. Gsistemis stacionaruli mdgomareobebis
Sesaswavlad ganxilulia Sredingeris
gantoleba. Mmis amosaxsnelad gamoiyeneba
SeSfoTebis Teoria. Kkanonikuri gardaqmnebis sasualebiT simetriis jgufis
parametrebi Semotanilia, rogorc fazuri sivrcis dinamiuri cvladebi. naCvenebia,
rom sistemis energetikuli speqtri ikvanteba
Teoriis simetriis jgufis
invariantebis Sesabamisad.
amocana 4
naCvenebia, rom kvantur qromodinamikaSi SesaZlebelia masuri parametris Semotana,
romelic ar arRvevs feris SU(3) simetrias. Ees saSualebas iZleva
kvanturi
qromodinamikis infrawiTeli singularobebi akumulirebul iqnas gluonis srul
propagatorSi. Es singularobebi ufro mkacrad aris ganmartebuli, vidre
Tavisufali gluonis propagatoris infrawiTeli singularobebi da warmoiqmneba
umaso gluonuri modebis TviTurTierTqmedebis gamo. Masuri RriWos gareSe es
singularobebi qreba da kvanturi qromodinamika aris regularuli nulSi. Mmasuri
RriWos gadanormireba ganawilebis Teoriis Sesabamisad saSualebas iZleva
analizurad Camoyalibdes konfainmentis gluonuri kriteriumi gamomdinare
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pirveladi principepidan.
აmocana 5. kvanturi qromodinamikis gamokvleva saSualo da dabali energiebis
areSi. standartuli modelis parametrebis ricxviTi mniSvnelobebis dazusteba
kvantur qromodinamikaSi gamokvleuli iqna tau-leptonis inkluziuri adronuli
daSlebi veqtorul (ara-ucnaur) arxSi.
ganviTarebuli iqna dispersiuli SeSfoTebis Teoria romelic Tanmimdevrulad
iTvaliswinebs renormalizaciur invariantobas
da analizurobis princips.
Laxal midgomaSi landaus
arafizikuri
singularobebis arseboba efeqtur muxtSi ar qmnis Teoriul winaaRmdegobas.
gamoyvanili iqna sasrul energiul jamTa wesebi romlebic akavSireben Teoriis
parametrebs (Zlieri urTierTmoqmedebis  s mudmivas da vakuumur kondensatebs)
eqsperimentalur monacemebTan. jamTa wesebSi gamoyenebuli iqna ALEPH2005/2008A
kolaboraciis eqsperimentaluri monacemebi. pirvel etapze სპეციალურად შერჩეული
ორი jamTa wesის gamoyenebiT gamoTvlili iqna ძლიერი ურთიერთმოქმედების mudmiva
ტაუ–ლეპტონის სკალაზე da SeSfoTebis Teoriis sasazRvro impulsis ricxviTi
სიდიდე დროისებრ არეში, maTi eqsperimentaluri cTomilebebiთ. am Sedegis
gamoyenebiT sxva jamTa wesebidan gamoTvlili iqna vakuumuri kondensatebis
ricxviTi mniSvnelobebi. gamokvlevis mniSvnelovani nawilia
kondensatebis
eqsperimentaluri cTomilebebis gamoTvla. kondensatis niSani ganisazRvra
formuliT: (-1)^(d/2) sadac d kondensatis ganzomolebaa.
gamoTvlili iqna
kondensatebi ganzomilebebiT d=4,6,8...16.
gamokvleuli iqna ვილსონის operatoruli ნამრავლის gaSlis asimptoturi mwkrivis
krebadobის ამოცანა tau-leptonis daSlasTan asocirebuli adleris funciisaTvis.
mwkrivis krebadoba tau-leptonis masis skalaze შეიმჩნევა Tu mwkrivSi საკმარისად
didi raodenobis (d=30 ganzomilebamde) wevrebs SevinarCunebT. miRebuli ricxviTi
Sefasebebi kondensatebisTvis cTomilebis farglebSi Tavsebadia
sxva meTodebiT
miRebul SedegebTan (Tumca Cven miviReT ufro დიდი რიცხვითი mniSvnelobebi).
amocana 6. kidura mdgomareobebis kvleva mWidro bmis modelebSi
ganviTarebulia meseruli modelebis kidura mdgomareobebis kvlevis meTodi
CebiSevis polinomebis gamoyenebiT. aRniSnuli meTodis meSveobiT Seswavlilia
samkuTxa da kvadratul meserebze agebuli mWidro bmis anizotropuli modelebi.
dadgenilia, rom kidura mdgomareobebis warmoiqmneba meseris kidis mxolod
xerxisebri formis SemTxvevebSi. ganxiluli sistemebisaTvis miRebulia sxvadasxva
maxasiaTeblebi: parametrebis kritikuli mniSvnelobebi da sxva.
აmocana 7. zegamtaruli denebisa da goldstounis modebis kvleva holis orSrian
sistemebSi
Camoyalibebulia efeqturi hamiltonianis agebis sistematuri meTodi holis
orSriani sistemis sxvadasxva (feromagnituri, singleturi da antiferomagnituri)
fazebisaTvis. am meTodis gamoyenebiT gamoTvlilia aRniSnul sistemebSi
goldstounis modebis dispersiuli Tanafardobebi da koherentobis sigrZeebi.
naCvenebia, rom SreTaSorisi tunelirebis nulovan zRvarSi yalibdeba erTi umaso
agzneba rac iwvevs jozefsonis tipis zegamtaruli denis formirebas
amocana 8.. კვარკებისგან შემდგარი მატერიის ყოფაქცევა სასრულ სიმკვრივეების და
ტემპერატურის შემთხვევაში. ფაზური გადასვლები მატერიის მდგომარეობების შორის.
ცნობილია რომ ნამბუ-იონა-ლაზინიოს მოდელი გადაუნორმვადია და ამიტომ ამ მოდელის
ფარგლებში მიღებული მატერიის თვისებები დამოკიდებული რეგულარიზაციის პარამეტრზე.
ნაჩვენებია, რომ ამის მიუხედავად შესაძლებელია ზოგიერთი თვისებების პარამეტრზე
დამოუკიდებელი ანალიზი, თუ გამოიყენება განზომილებითი რეგულარიზაცია.
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

2

proeqtis
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
dasaxeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
simis
germanuli
harald dorni
giorgi jorjaZe
zedapirebi da granti
ian plefka,
integrebadi
zurab kepulaZe,
`VolkswagenStiftung’.
struqturebi
luka megreliZe
AdS/CFT
SesabamisobaSi
“denebi
ხელმძღვანელი.
ალექსანდრე კვინიხიძე
შოთა რუსთაველის
kiraluri
ბადრი მაღრაძე
ეროვნული
ჯ. გეგელია
efeqturi
სამეცნიერო ფონდი
velis
თანახელმძღვანელი:
Teoriis
ალექსანდრე
ramdenime
კვინიხიძე
nawilakis
seqtorSi”
sagranto
proeqtი
# 11/31
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi anotacia

amocana 1a
sivrceSi simis Teoriis wilakis magvari amoxsnebisTvis SemoTavazebuli iqna
dakvantvis da energiis speqtris gamoTvlis sqema huftis Zlieri bmis
konstantisaTvis. klasikuri amoxsnebis ageba moxda cxadi saxiT konformul
yalibSi, misi sruli fiqsirebiT.
amocana 1b
SL(2,R)/U(1) koseturi modeli Seswavlili iqna hamiltonuri reduqciis
farglebSi.
detalurad iqna gaanalizirebuli hiperboluri seqtori, naCvenebi iqna am sistmis
sruli integrebadoba da kavSiri liuvilis TeoriasTan.
ამოცანა 2.
შესწავლილი იქნა ტაუ ლეპტონის ინკლუზიური ადრონული დაშლა აქსიალურ ვექტორულ
(არაუცნაურ) არხში. კვანტური ქრომოდინამიკის რენორმ–ინვარიანტული–დისპერსიული
მოდგომის გამოყენებით დამუშავებული იქნა ALEPH2005/2008 კოლაბორაციის
ექსპერიმენტალური მონაცემები შესწორებული 2008–2010 წლებში. განსაზღრული იქნა ძლიერი
ურთიერთმოქმედების მუდმივას რიცხვითი მნიშვნელობა ტაუ ლეპტონის მასის სკალაზე.
მიღებული მნიშვნელობა ძალიან ახლოსაა ვექტორული არხიდან მიღებულ შედეგთან.
შეფასებული იქნა რომ კვარკ–ადრონული დუალობის ზღურბლის შესაბამისი ენერიის სიდიდე
აქსიალურ არხში. იგი გაცილებით უფრო პატარა აღმოჩნდა ვიდრე ვექტორულ არხის
შესაბამისი ენერგია.
ამოცანა 3
miRebul iqna integraluri gantolebebi deitronis struqturuli funqciebisTvis.
napovni iqna ricxobrivi amonaxsnebi kompiteruli programebis gamoyenebiT.
daTvlil iqna deitronis eleqtromagnituri form-faqtorebi.
მეზონის სამ ფოტონად დაშლის ამპლიტუდისთვის miRebul iqna ყალიბურად
ინვარიანტული გამოსახულება
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IV publikaciebi:
1) saqarTveloSi
g) krebulebi

#

avtori/avtorebi

1

ა. კვინიხიძე

2

ა.კვინიხიძე

3

m.eliaSvili,
g.jafariZe,
g.ciciSvili

krebulis
saxelwodeba

gamocemis
adgili,
gamomcemloba
თბილისი

gverdebis raodenoba

ყალიბური
ინვარიანტობა
პროცესების დინამიკის
დადგენაში
საქართველოს
მათემატიკური
საზოგადოების
მე-4
საერთაშორისო
კონფერენციის
თეზისების კრებული
უწყვეტი
კვანტური
თბილისი
ქრომოდინამიკა,
ყალიბური
ინვარიანტობა
და
პროცესების დინამიკა,
მე-7
საერთაშორისო
კონფერენციის „ფიზიკა
ადრონული
კოლაიდერის
ერაში“
შრომათა კრებულში
The quantum group and Proc. Intl. Conf. Lie
Harper equation on a groups, differential
equations and
honeycomb lattice
geometry. (Batumi
2013) v1.pp 91-95

1

9

5

anotaciebi
1. წარმოდგენილია მეთოდი რომლის საშუალებით აიგება ყალიბურად ინვარიანტული
ამპლიტუდები. ამ ამპლიტუდებში კვარკების დინამიკა გამოვლენილია ველის თეორიის
მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით
2. განხილულია
დინამიკური
განტოლებების
რამოდენიმე
შემთხვევა
სადაც
გადაწყვეტილია ორმაგი თვლის პრობლემა. ეს პრობლემა წარმოადგენს ძირითად
სიძნელეს უწყვეტ კვანტურ ქრომოდინამიკაში განტოლებების მიღების დროს,
2) ucxoeTSi
a) monografiebi
#

avtori/avtorebi

1

v. gogoxia, g.
barnafoldi

monografiis
gamocemis adgili,
saTauri
gamomcemloba
singapuri,
Theory of mass gapM
World scientific
masuri
RriWos
Teoria (inglisur
enaze)

gverdebis
raodenoba
207
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g) krebulebi
#

avtori/avtorebi

1

ა. კვინიხიძე

krebulis
gamocemis adgili,
gverdebis raodenoba
saxelwodeba
gamomcemloba
პროგრესი „უწყვეტი
D31, ბირთვულ
674-675
კვანტური
ფიზიკისსაერთაშორის
ქრომოდინამიკის“
ოსიმპოზიუმის(მუმბა
მიდგომაში
ი, ინდოეთი, 2-6/12,
2013) შრომების
კრებულში

d) statiebi
statiis saTagamocemis
Jurnalis/
uri, Jurnaadgili,
krebulis
# avtori/ avtorebi
lis/krebulis
gamomcemloba
nomeri
dasaxeleba
1* G. Jorjadze,
Class. Quant. Grav. 30 (2013)
IOP Publishing
C. Kalousios,
IF-3.562
025015
Z. Kepuladze
2* L.Battarra,
G.Lavrelashvili and
J.-L.Lehners
3*

ა. კვინიხიძე

4

M. Eliashvili,
G. Tsitsishvili

5*

Y. Hama, G.
Tsitsishvili, and Z.F.
Ezawa

6* Y. Hama, Y. Hidaka,
G. Tsitsishvili, and
Z.F. Ezawa

7*

Y. Hama, G.
Tsitsishvili, and Z.F.
Ezawa

Zoology of instanton
solutions in flat
potential barriers,
Phys. Rev. D
რეგულარიზაციის
პარამეტრზე
დამოუკიდებელი
ანალიზი ნამბუიონაოლაზინიოს
მოდელში Regularization parameter independent analysis in NJL model
Algebraic aspects of
the Hofstadter problem in graphene
Journal of Mathematical Sciences
“Spin supercurrent
in
the
canted
antiferromagnetic
phase”, Phys. Rev.
“Goldstone modes
in bilayer quantum
Hall systems at
v=2”, Journal of
Physics: Conference
Series
“Nambu-Goldstone
modes
and
the
Josephson
supercurrent in the

88 (2013)
104012

aSS,
amerikuli
fizikuri
sazogadoeba
International Singapore,
New Jersey,
Journal of
London,
Modern
Geneva.
Physics A
Vol.28, 31, Word Scientific
page 13501641 (2013)

193 (3)(2013)

B87, 104516

Springer, NY

gverdebis
raodenoba
12

19

16

9pp

4 pp

456, 012012
5 pp

2013

33 pp
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8* V.Gerdt,
S.Gogilidze,
A.Khvedelidze, D.
Mladenov, V.
Sanadze,

bilayer
quantum
Hall system”, Prog.
Theor. Exp. Phys
of 153, 014026-5,
Entanglement
spins under a strong (2013)
laser
influence ,
Physica Scripta T
153,
014026-5,
(2013)
Aanotaciebi

1. რელატივისტური ნაწილაკის დინამიკა შესწავლილი იქნა
სივრცეში.
კლასიკური თეორიის ასაღწერად გამოყენებული იქნა სტატიკურ ყალიბი, რომელსაც
კვანტურ
დონეზე
მივყავართ
კოორდინატულ
წარმოდგენასთან
სივრცით
კოორდინატებზე დამოკიდებული ტალღური ფუნქციებით. აგებული იქნა ენერგიის
კვადრატის ოპერატორი, რომელიც კვადრატულია 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.
2. Cven detalurad SeviswavleT O(4)-invariantuli instantonuri amoxsnebis
arseboba da Tvisebebi skalaruli velis TeoriaSi minimalui bmiT
ainStainis gravitaciasTan brtyeli potencialebis SemTxvevaSi, anu roca
skalaruli velis potencialis meore warmoebuli mcirea potencialis
maqsimumTan.
Cven
vipoveT
sxvadasxva
tipis
amoxsnebi:
houking-moss,
simetriuli da asimetriuli koleman-de luCia, oscilirebadi instantonebi,
da agreTve sxva arastandartuli amoxsnebi damatebiTi uaryofiTi modebiT
fluktuaciebis speqtrSi. Cveni kvlevidan sCans rom am amoxsebis sxvadasxva
Stoebi dakavSirebulni arian erTmaneTTan kritikuli instantonebis
saSualebiT, romlebsac gaaCniaT damatebiTi nulovani moda. mTlianobaSi
sasrul qmedebiani amoxsnebis sivrce brtyel potenciur barierebSi saocrad
mdidari da sainteresoa. Cven davadgineT rom kritikuli instantonebi
TamaSoben sakvanZo rols am amoxsnebis arsebobis SeswavlaSi da Tvisebebis
gagebaSi

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi

1

momxsenebeli/
momxseneblebi
g. jorjaZe

2

g. jorjaZe

#

g. jorjaZe
g. jorjaZe

forumis Catarebis
dro da adgili
1. String dynamics in static
1. თბილისი, 15.03.2013
gauge
VW meeting
2. თბილისი, 24.09.2013
VW Workshop
2–4
3. თბილისი, 15.10.2013
Static Gauge and Energy
Spectrum of Single-mode Strings Physics in the LHC Era
4. თბილისი, 04.12.2013
in
რმი–ის კონფერენცია
moxsenebis saTauri
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3

ტაუ–ლეპტონის
დაშლების
ანალიზი
დისპერსიული
მიდგომით
კვანტურ
ქრომოდინამიკაში

b.maRraZe

4

ა. კვინიხიძე

5

ა. კვინიხიძე

6

ა. კვინიხიძე

g. ciciSvili

m.eliaSvili

გამოქვეყნდება
მე–7 saertaSoriso
კონფერენციის “Physics in the
LHC Era” შრომებში
მრავალი
ნაწილაკის
2-6 დეკემბერი, 2013,
ურთიერთქმედების ამღწერი
თბილისი
ფუნქციების კავშირი ერთი
კვარკის
გავრცელების
ფუნკციასთან
ა. რაზმაძის
ინსტიტუტის
სამეცნიერო
კონფერენცია
ყალიბური
ინვარიანტობა
9-15 სექტემბერი, 2013,
პროცესების
დინამიკის
ბათუმი
დადგენაში,
საქართველოს
მათემატიკური
საზოგადოების მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია
უწყვეტი
კვანტური 14-18 ოქტომბერი, 2013,
ქრომოდინამიკა, ყალიბური
თბილისი
ინვარიანტობა და პროცესების
დინამიკა, მე-7 საერთაშორისო
კონფერენცია
„ფიზიკა
ადრონული
კოლაიდერის
ერაში“
“bloxis mdgomareobaTa
Tbilisis saxelmwifo
struqtura fiWur
universitetis pirveli
meserze”
safakulteto samecniero
konferencia zust da
sabunebismetyvelo
mecnierebebSi,
22-26 ianvari 2013 weli.
http://conference.ens2013.tsu.ge/lecture/view/18
saerTaSoriso
“kvanturi jgufi da
konferencia lis
harperis gantoleba
jgufebi,
fiWur meserze”
diferencialuri
gantolebebi da
geometria, baTumi, ivnisi
15-22 2013.
moxsenebaTa anotaciebi

1.
ნაწილაკის აღწერა სტატიკურ ყალიბში განზოგადოებული იქნა სიმის თეორიისთვის და
შემოთავაზებული იქნა შესაბამისი დაკვანტვის სქემა, დაფუძნებული მეორე გვარის ბმების
გამოყენებაზე.
2.

სიმისთვის აგებული იქნა ერთ–მოდიანი ამოხსნათა კლასი, რომელიც
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ინვარიანტულია სივრცე–დროის იზომეტრული ჯგუფის მიმართ. ეს ამოხსნები მოიცემა
ელიფსური ინტეგრალებით. კვანტურ დონეზე რეალიზებული იქნა იზომეტრიის ჯგუფი და
გამოთვლილი იქნა ენერგეტიკული სპექტრი.
3.
განვითარებული იქნა დისპერსიული მიდგომა კვანტურ ქრომოდინამიკაში ტაუ–
ლეპტონის დაშლების მონაცემების აღსაწერად ვექტორულ არაუცნაურ არხში. ALEPH2005/2008
კოლაბორაციის მონაცემებიდან თვითშეთანხმებულად იქნა განსაზღვრული რიცხვითი
მნიშვნელობები ძლიერი ურთიერთქმედების მუდმივასათვის და მაღალი განზომილების
ვაკუუმური კონდენსატებისთვის (განზომილება d=16 ჩათვლით). შეფასებული იქნა ამ არხში
კვარკ–ადრონული დუალობის საზღვარი მინკოვსკის არეში.
4.ნაჩვენებია რომ ერთნაწილაკოვანი გავრცელების ფუნკცია შეიცავს სრულ ინფორმაციას
მრავალნაწილაკოვანი პროცესების დინამიკაზე და აღწერილია მეთოდი რომლის საშუალებით
ეს ინფორმაცია მიიღება.
5.
წარმოდგენილია მეთოდი რომლის საშუალებით აიგება ყალიბურად ინვარიანტული
ამპლიტუდები. ამ ამპლიტუდებში კვარკების დინამიკა გამოვლენილია ველის თეორიის
მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით
6. განხილულია დინამიკური განტოლებების რამოდენიმე შემთხვევა სადაც გადაწყვეტილია
ორმაგი თვლის პრობლემა. ეს პრობლემა წარმოადგენს ძირითად სიძნელეს უწყვეტ კვანტურ
ქრომოდინამიკაში,
7. ganxilulia fiWur meserze agebuli mWidro bmis modeli erTgvarovani magnituri
velis pirobebSi. naCvenebia, rom ZiriTad gantolebas gaaCnia polinomuri amoxsnebi
da Seswavlilia aseT amoxsnaTa Tvisebebi, rogorc analizuri, aseve ricxviTi
meTodebis gamoyenebiT
8. mimoxilulia kvanturi jgufis warmoqmnis sakiTxebi fiWur meserze. ganxilulia
Sesabamisi konformuli simetria da am simetriis geometriuli Sinaarsi
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International Conference on
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Gravitation, Warsaw, Poland
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koreqtuli?
mZime ionebis fizikaSi.
2-6 dekemberi 2013w.
პროგრესი „უწყვეტი კვანტური 2-6 დეკემბერი, 2013, მუმბაი,
ქრომოდინამიკის“
მიდგომაში
ინდოეთი
ატომური ენერგიის კომიტეტის
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი
ბირთვულ ფიზიკაში
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moxsenebaTa anotaciebi
სივრცეში სიმის დინამიკა შეზღუდული იქნა ერთ მოდიანი შემთხვევისთვის და
გაანალიზირებული იქნა დაკვანტვის სხვადასხვა გზები და მათი ურთიერთკავშირი.
მიმოხილული იქნა ლის ჯგუფებთან დაკავშირებული კოჰერენტული მდგომარეობები,
დაპარამეტრიზირებული ფაზური სივრცის წერტილებით. სასრულგანზომილებიანი შემთხვევა
განზოგადოებული იქნა უსასრულო განზომილებიან ფაზურ სივრცეებზე და უსასრულო
რაოდენობის პარამეტრების მქონე ჯგუფებისთვის. განხილული იქნა თავისუფალი უმასო
ველის თეორია 2–განზომილებიან სივრცე–დროში და შესაბამისი კონფორმული ჯგუფი.
აგებული იქნა ამ ჯგუფტან დაკავშირებული კოჰერენტული მდგომარეობები.
tuneluri gadasvlebi brtyel potencialebSi gravitaciis gaTvaliswinebiT
Cven ganvixilavT tunelur gadasvlebs skalarul velis TeoriaSi
minimaluri bmiT gravitaciasTan da SeviswavliT SedarebiT brtyel potencialebis
SemTxvevas. kerZod detalurad SeviwavliT
fubinis instantonebs da maT
ganzogadoebas. Cven vaCvenebT rom fubinis instantonebs
brtyel sivrce droSi gaaCniaT erTi uaryofiTi moda mcire SeSfoTebebis
speqtrSi, anu sinamdvileSi isini arian bounsebi da aRweren daSlis process.
Semdgom ganvixilavT Tu ra aris cnobili fubinis instantonebis ganzogadoebis
Sesaxeb maqsimalurad simetriul bekgraundebSi. gravitaciasTan TviTSeTanxmebul
amoxsnebis SemTxvevaSi calke ganvixilavT kosmologiuri konstantis sxvadasxva
mniSvnelobas. Cven agreTve SeviswavliT wrfiv SeSfoTebebis spektrs am amoxsnebis
maxloblobaSi da warmovadgenT amoxsnebs romlebsac gaaCniaT zustad erTi
uaryofiTi moda da aRweren tunelirebas. agreTve SeviswavliT amoxsnebis sxva
Stoebs, romlebsac gaaCniaT damatebiTi arastabilurobebi
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ALCOR-is modelis ZiriTadi idea mdgomareobs imaSi, rom kvark-gluonuri plazma
gajerebulia masiuri kvarkebiT sakmaod maRal temperaturaze - TviT kritikul
temperaturaze ufro maRali temperaturebisvisac ki. moxsenebaSi warmodgenilia
analizuri gamoTvlebi da Tvisobrivi argumentebi am yofaqcevis sasargeblod. Ees
xsnis Tu ratom aris kvark-gluonuri plazma Zlerad bmuli sistema kritikuli
temperaturis Semdgom.
განხილულია განტოლებების გამოყვანის ორი მეთოდი. ერთი ტრადიციულია, იგი ეყრდნობა
დაუყვანადი ფეინმანის დიაგრამების გამოყოფას, მეორე ახალია, მასში გამოიყენება ჩვენს მიერ
დამუშავებული „განტოლებების გაყალიბების“ პროცედურა. ოთხნაწილაკოვანი განტოლების
მაგალითზე ნაჩვენებია მეორე მეთოდის ეფექტურობა პირველთან შედარებით. გამოყვანილია 4ნაწილაკოვანი განტოლებები რომელშიც გათვალისწინებულია წყვილების ანიგილაცია. ეს ეხება,
მაგალითად, ორი კვარკის და ორი ანტიკვარკისგან შედგენილ სისტემას. ბოლო დრომდე
იყენებდნენ ჩვენს მიერ მიღებულ განტოლებებს, რომელიც სამართლიანი ოთხი კვარკის
შემთხვევაში, ანუ, სადაც წყვილის ანიგილაცია არ არის გათვალისწინებული.
mimoxilulia holis mTelmniSvnelovani kvanturi sistemebi da iq arsebul
elementarul agznebaTa arakomutaciuri kinematika, arakomutaciuri topologiuri
maxasiaTeblebi da sxva. mimoxilulia arakomutaciuri dinamikis zogadi sakiTxebi.
kerZo magaliTebad ganxilulia holis kvanturi sistemebSi skirmionuli agznebebi
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კვლევებისათვის FR/406/5-106/12, 31/18.
krebadobis SeTanxmebuli Sefasebebi maRali
,
ხელმძღვანელი
g.berikelaSvili,
rigis
sxvaobebiT
dazustebis
meTodSi
შემსრულებლები g. berikelaSvili, b. midodaSvili



შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური
კვლევებისათვის FR/30/5-101/12, 31/32. zogierTi arawrfivi arastacionaruli modelis
ხელმძღვანელი s. xaribegaSvili, შემსრულებლები s.
gamokvleva da ricxviTi amoxsna,
xaribegaSvili, o. joxaZe, T. jangvelaZe, z. kiRuraZe



SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondiს granti უცხოეთში მოღვაწე
თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის DI/10/5-101/12, 13/14.
Txeli garsis asimptoturi modeli, ხელმძღვანელები e. Sargorodski (kings
koleji, londoni, didi britaneTi), r. duduCava, შემსრულებლები e.
Sargorodski, r.duduCava, T. buCukuri, m. caava g. tefnaZe, T. wuwunava



შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური
კვლევებისათვის FR/37/5-103/12, 2013-2015. winaaRmdegobaTa Teoriis sakiTxebi seris
fibracciebSi, iterirebul maryuJTa sivrceebis modelebSi da maRali rigis homotopiur
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algebrebSi
ხელმძღვანელი
სანებლიძე, თ. ქადეიშვილი

თ. ქადეიშვილი, შემსრულებლები ნ. ბრიკაშვილი, ს.



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი უცხოეთში მოღვაწე
თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის DI/27/5- 103/12, 20132015. ჰომოლოგიური და კატეგორიული მეთოდები ტოპოლოგიაში, ალგებრასა და
სტეკების თეორიაში, ხელმძღვანელები თ. ფირაშვილი, რ. ქურდიანი, შემსრულებლები
თ. ფირაშვილი, თ. ქადეიშვილი, ი. პაჭკორია, თ. დათუაშვილი, რ. ქურდიანი



შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი
ფუნდამენტური
კვლევებისათვის DI/12/5 – 103/11, 2012-2014. Simplicial algebra,homology theories,K-theory
and applications for algebraic and topological structures, ხელმძღვანელი ნ. ინასარიძე,
შემსრულებლები ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე, ხ.ინასარიძე, ბ.მესაბლიშვილი



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური
კვლევებისათვის FR/69/5-104/12, 2013-2014. პირველი და მეორე რიგის შექცეული
სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ
მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში. ხელმძღვანელი მ. მანია, შემსრულებლები მ.
მანია, თ. შერვაშიძე, ნ. ლაზრიევა, თ. ტორონჯაძე, ო. ფურთუხია, რ.თევზაძე, ბ.
ჩიქვინიძე, ზ. ქვათაძე, თ. უზუნაშვილი



შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური
კვლევებისათვის
FR/11-29, 2012-2015. modaluri logikis topologiuri
semantika, ხელმძღვანელი დ. გაბელაია, შემსრულებლები მ. ჯიბლაძე, ნ. ბეჟანიშვილი,
ლ. ურიდია



შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი უცხოეთში მოღვაწე
11/31, denebi
თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის
kiraluri efeqturi velis Teoriis ramdenime nawilakis seqtorSi,
ხელმძღვანელები ჯ. გეგელია, ა. კვინიხიძე, შემსრულებლები ა. კვინიხიძე, ბ. მაღრაძე



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი YS/60/5-105/13.
ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი PG/72/4-102/13
ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის
კონკურსი



EPSRC – Engineering and Physics Research Council Grant: EP/H020497/1, 1-4-2010—1-42013.
Mathematical
Analysis
of
Localized
Boundary-Domain
Integral Equations for variable-coefficient Boundary Value Problems, ხელმძღვანელი
ლონდონის ბრიუნელის უნივერსიტეტის პროფესორი ს. მიხაილოვი, შემსრულებლები
ო. ჭკადუა, დ. ნატროშვილი



VolkswagenStiftung, simis zedapirebi da integrebadi struqturebi AdS/CFT
SesabamisobaSi,
ხელმძღვანელი harald dorni,
შემსრულებლები giorgi
jorjaZe, ian plefka, zurab kepulaZe, luka megreliZe
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დანართი 3

ინსტიტუტის საგამომცემლო სქმიანობა
Jurnali “a. razmaZis maTematikis institutis Sromebi”
(“Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute”)
2013 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: t. 161 – 138 gverdis moculobiT,
t. 162 – 164 gverdis moculobiT, t. 163 – 135 gverdis moculobiT.
161 tomSi gamoqveynda 8 didi moculobis statia (3 – qarTveli avtorebis, 1
– pakistaneli avtoris, 1 – rusi avtoris, 1 – alJireli avtorebis, 1 – saerTo
ungreli da pakistaneli avtorebis, 1 – Turqi da qarTveli avtorebis, 1 – Turqi
da azerbaijaneli avtorebis).
162 tomSi gamoqveynda 9 didi moculobis samecniero statia (6 – qarTveli
avtorebis, 1 – saerTo alJireli da marokoeli avtorebis, 1 – saerTo qarTveli
da didi britaneTis avtorebis, 1 – saerTo qarTveli da portugalieli avtorebis)
da 10 mokle moxsenebebi, wakiTxuli institutis yovelwliur samecniero
konferenciaze.
163 tomSi gamoqveynda 9 didi moculobis statia (7 – qarTveli avtorebis, 1 –
saerTo pakistaneli da xorvati avtorebis, 1 – saerTo azerbaijaneli avtorebis).

“saqarTvelos maTematikuri Jurnali”
(“Georgian Mathematical Journal”)
2013 wels gamovida 4 nomeri (832 gverdis moculobiT). tomi 45 statias Seicavs.
aqedan 10 qarTveli avtorebisaa, 33 – ucxoeli avtorebis, xolo 2 erToblivia
qarTveli avtorebisa portugaliel da pakistanel avtorebTan. gamoqveynebuli
statiebidan Sesrulebulia: erToblivad andria razmaZis maTematikis institutsa
da ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetSi – 2, andria razmaZis
maTematikis
institutSi
–
4,
ivane
javaxiSvilis
Tbilisis
saxelmwifo
universitetSi – 3, akaki wereTlis saxelmwifo universitetSi – 1, samma avtorma
ori statia gamoaqveyna, erTma – 3.

Jurnali “memuarebi diferencialur gantolebebsa da maTematikur fizikaSi”
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)
2013 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 58-e – 160 gverdis moculobiT, 59-e
– 128 gverdis moculobiT, romelic mieZRvna profesor levan (leo) maRnaraZis
dabadebidan 100 wlisTavs, me-60 – 182 gverdis moculobiT, romelic mieZRvna
profesor viqtor kupraZis dabadebidan 110 wlisTavs.
58-e tomSi gamoqveynda 5 didi moculobis samecniero statia (3 – qarTveli
avtorebis, 1 – alJireli avtoris, 1 – iaponeli avtoris) da 6 mokle moxseneba (4
– qarTveli avtorebis, 1 – saerTo qarTveli da azerbaijaneli avtorebis, 1 –
saerTo qarTveli da Cexi avtorebis).
59-e tomSi gamoqveynda Cexi da berZeni avtorebis monografiAda 3 mokle
moxseneba (qarTveli avtorebis).
me-60 tomSi gamoqveynda 5 didi moculobis samecniero statia (2 – qarTveli
avtorebis, 1 – amerikeli avtorebis, 1 – portugalieli avtorebis, 1 – italieli
da Svedi avtorebis).
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