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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.
2014 wlis 31 dekembris monacemebiT institutSi iricxeba 60 mecnierTanamSromeli, maT Soris 4 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akademikosi da 2
wevr-korespondenti, 32 fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori da 27 fizikamaTematikis mecnierebaTa kandidatia.

gamoqveynebuli da gamosaqveyneblad gadacemuli naSromebi
(იხ. დანართი 1)
2014 wels gamoqveynda institutis TanamSromelTa 96 naSromi, maT Soris 47
naSromi impaqt-faqorian JurnalebSi. gamosaqveyneblad gadaeca 57 naSromi.

sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul samecniero forumebze
wakiTxuli moxsenebebi
2014 wels institutis TanamSromlebma gaakeTes 33 moxseneba sazRvargareT
gamarTul samecniero konferenciebze da 77 moxseneba saqarTveloSi gamrTul
konferenciebze.

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2014 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან
ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით (იხ. დანართი 2)
2014 წელს ინსტიტუტში მუშავდებოდა:
- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 14 სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური
კვლევებისათვის;
- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 5 სამეცნიერო გრანტი უცხოეთში მოღვაწე
თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის;
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სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ (იხ. დანართი 3)
2014 wels შედგა institutis TanamSromეlთა 52 მივლინება უცხოურ სამეცნიერო
ცენტრებში ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების, კონფერენციებში მონაწილეობის, სემინარებზე
მოხსენებების და სალექციო ციკლების წასაკითხად.

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა (იხ. დანართი 4)
ინსტიტუტი გამოსცემს სამ საერთაშორისო ჟურნალს:
 razmaZis maTematikis institutis Sromebi
Mathematical Institute)

(Proceedings of A. Razmadze



saqarTvelos maTematikuri Jurnali (Georgian Mathematical Journal)



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

maTematikur

fizikaSi

institutis mier an TanamonawileobiT Catarebuli konferenciebi


24-28 noembers Catarda Tsu a. razmaZis maTematikis institutis samecniero
konferencia. wakiTxul iqna 34 moxseneba. ix. http://www.rmi.ge/geo/conferences.htm.



maTematikuri analizis ganyofilebam 2014 wlis 20 ivniss SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero fondis mier dafinansebuli proeqtebis (xelSekrulebebi
d_13/23 da 31/47) farglebSi Caatara konferencia Temaze `harmoniuli analizisa
da funqciaTa sasazRvro amocanebis axali aspeqtebi~. konferenciaze mosmenil
iqna 7 moxseneba. konferenciaSi monawileoba miiRo ucxoeTSi moRvawe orma
qarTvelma maTematikosma SvedeTidan da ungreTidan.



diferencialuri gantolebebis ganyofilebis mier organizebuli iyo prof. a.
razmaZis dabadebidan 125 wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso vorkSopi
diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014, romelic
Catarda TbilisSi 2014 wlis 18-20 dekembers. ix. http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE2014/workshop_2014.htm.



diferencialuri
gantolebebis ganyofileba CexeTis
mecnierebaTa akademiis
maTematikis institutis brnos filialTan erTad monawileobas Rebulobda
sasazRvro amocanebSi CexeT-saqarTvelos vorkSopis (WBVP-2014) organizebaSi,
romelic Catarda 2014 wlis 21-24 ianvars brnoSi (CexeTis respublika). ix.
http://users.math.cas.cz/~sremr/wbvp2014/main.php.
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ganyofilebaTa angariSebi
maTematikuri analizis ganyofileba
I.1. მათემატიკური ანალიზის განყოფილება
I.2. ganyofilebis gamge, akademikosi ვახტანგ კოკილაშვილი
I.3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba: ვახტანგ კოკილაშვილი, ლაშა ეფრემიძე,
ალექსანდრე მესხი, შაქრო ტეტუნაშვილი, ეთერ გორდაძე, ალექსანდრე ხარაზიშვილი, ალექსი
კირთაძე, ვახტანგ პაატაშვილი, ომარ ძაგნიძე

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis dagegmili da
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli da
Sesrulebuli samuSaos dasaxe# leba mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis miTiTebiT
1

integraluri
operatorebi
axal funqciur sivrceebSi, gamoyenebebi elifsuri tipis diferencialur gantolebaTa TeoriaSi, zomis Teoriisa da furies analizis zogierTi problema, harmoniul da analizur
funqciaTa sasazRvro amocanebi

samuSaos
xelmZRvaneli

vaxtang
kokilaSvili

samuSaos Semsruleblebi

laSa efremiZe
aleqsandre mesxi
Saqro tetunaSvili
aleqsandre xaraziSvili
LEQaleqsi kirTaZe
vaxtang paataSvili
omar ZagniZe
eTer gordaZe

dargi _ maTematika
mimarTuleba _ fundamenturi
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis)
Sedegebi (anotacia)
woniT funqciaze dadgenilia aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic
ganapirobebs mravladwrfivi wiladuri integraluri operatoris SemosazRvrulobas lebegis sivrcidan lebegis wonian sivrceSi gansxvavebuli maCvenebliT. aRniSnuli kriteriumi adamsis tipisaa da sxva avtorebisagan gansxvavebiT ar moiTxovs raime damatebiT pirobas woniTi funqciisaTvis.
SemoRebulia axali funqciuri sivrce – grand boxner-lebegis sivrce da
dadgenilia misi mTeli rigi Tvisebebi. gamokvleulia grand-boxneris asocirebuli sivrceebi. Cven mier SemoTavazebul konstruqcias aqvs ideuri kavSiri
t. ivaniecisa da k. sbordones mier SemoRebul axal funqciur sivrceebTan.
dadgenilia orwoniani utolobebi naxevradwrfivi integraluri operato-
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rebisaTvis cvladmaCveneblian lebegis sivrceebSi. es operatorebi moicavs
hardi-litlvudis maqsimalur, kalderon-zigmundis singularul da potencialis operatorebs. Sesabamisi integraluri gardaqmnebi da funqciuri sivrceebi gansazRvrulia kvazi-metrikul zomian sivrceebze gaormagebis pirobiT.
wonaTa wyvilze pirobebi Cawerilia sivrcis normebiT (da ara modularebiT).
dadgenili pirobebi radialuri wonebis SemTxvevaSi warmoadgenen zemoT aRniSnuli operatorebis SemosazRvrulobis kriteriumebs erTi woniani
sivrcidan meoreSi.
Seswavlilia kvazi-Cazneqili funqciiT gansazRvruli zogadi naxevrad
mravladwrfivi operatoris asaxvis Tvisebebi banaxis wonian meserebze. es operatorebi moicaven hardi-litlvudisa da wiladur maqsimalur funqciebs.
dadgenilia, rom aRniSnuli operatorebisTvis marTebulia orwoniani susti
da Zlieri tipis Sefasebebi banaxis funqciur meserebze garkveuli geometriuli moTxovnebis pirobebSi. mravladwrfivi gasaSualoebis operatorisaTvis dadgenilia SemosazRvrulobis kriteriumi.
mocemulia polinomialuri matricis faqtorizaciis martivi damtkiceba.
miRebulia arasruli rangis mqone matricebis faqtorizacia. damtkicebulia Teorema, romelic iZleva veivletebis gasrulebis problemis amoxsnis
saSualebas.
ganxilulia rimanis sasazRvro amocana zomadi koeficientiT koSis tipis
integraliT warmodgenad im funqciaTa klasSi, romelTa simkvrive ekuTvnis
lebegis cvladmaCveneblian sivrces, da maxasiaTebeli gantoleba gamokvleulia aseTive sivrceSi. SemoRebulia zomad funqciaTa klasi, romelic warmoadgens simonenkos cnobili klasis ganzogadebas, misadagebuls cvladmaCveneblian SemTxvevasTan. dadgenilia amoxsnadobis pirobebi, agebulia amonaxsnebi.
kvaternionuli funqciisaTvis SemoRebulia kompleqsuri cvladebis wyvilis mimarT diferencirebadobis cneba da dadgenilia, rom am azriT
diferencirebadi kvaternionuli funqcia warmodgenadia kompleqsuri cvladebis mimarT xarisxovani mwkriviT da, agreTve, ormagi integraliT caladbmuli areebis dekartul namravlSi.
damtkicebulia, rom TiToeuli cvladis mimarT 2π perioduli, kvadratze
jamebadi funqciis furies ormagi trigonometriuli mwkrivis wevr-wevra
integrebiT miRebuli mwkrivi Tanabrad krebadia gamosavali funqciidan ganusazRvreli integralisaken. garda amisa, dadgenilia im mwkrivis krebadoba,
romlis wevrebic warmoadgenen ormagi furies mwkrivis kosinusebis namravlTa
koeficientebis Sefardebas indeqsebis namravlTan.
napovnia aucilebeli da sakmarisi pirobebi wonaTa wyvilze, romlebic
uzrunvelyofs erTgvarovan jgufebze gansazRvruli risis potencialis operatoris SemosazRvrulobas klasikur lebegis sivrceebSi klebad funqciaTa
konusebze. analogiuri amocana Seswavlilia jeradi potencialebisaTvis,
roca marjvena wona namravlis tipisaa. kerZod, amoxsnilia kvalis amocana aRniSnuli operatorebisaTvis klebad funqciaTa konusebze. miRebuli Sedegebi
axalia evklides sivrceebisTvisac.
zomis Teoriis TvalsazrisiT, ganxilulia G-sivrceebis Tvladi TiTqmis
invariantuli dayofebi. naCvenebia, rom yovel aseT aratrivialur dayofaSi
arsebobs erTi mainc arazomadi elementi.
martinis aqsiomis gamoyenebiT damtkicebulia, rom arsebobs absoluturad
(universalurad) zomadi namdvilmniSvnelobiani safexura funqcia, romlis
maJorireba SeuZlebelia raime borelis funqciiT. es Sedegi aZlierebs v.
serpinskis erT Sedegs.
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mocemulia nebismieri araTvladi simravlis daxasiaTeba misi TavisTavSi
asaxvebisa da aseTi asaxvebis mimarT didi inariantuli qvesimravleebis
arsebobis terminebSi.
ganxilulia namdvili RerZis lebegis zomis azriT masiur qvesimravled
dayofis arsebobis sakiTxi da naCvenebia am sakiTxis mWidro logikuri kavSiri amorCevis aqsiomis sxvadasxva formebTan.
damtkicebulia, rom evkliduri sibrtyis yovel gaferadebas sami feris
meSveobiT Seesabameba samkuTxedebis kontinualuri raodenoba, romelTagan
TiToeuli aris winaswar mocemuli tipisaa.
ganxilulia elementaluri moculobebi zomis Teoriis TvalsazrisiT.
damtkicebulia, rom koSi-hamelis funqciebs Soris arsebobs erTi mainc funqcia, romelic arazomadia namdvil ricxvTa RerZze Zvrebis mimarT invariantuli yvela im zomis mimarT, romelic aris lebegis zomis gagrZeleba.
naCvenebia, rom yovel usasruloganzomilebian wrfiv polonur sivrceSi
gansazRvruli sigma-sasrulo borelis zoma, romelic Rebulobs erTis tol
mniSvnelobas fiqsirebul kompaqtze, flobs erTaderTobis Tvisebas. aseve
analogiuri sakiTxi Seswavlilia iseTi banaxis sivrceebisaTvis, romlebic
aRWurvilia an absoluturad krebadi markuSeviCis bazisiT an iseTi ara
sigma-sasrulo, Zvrebis mimarT invariantuli borelis zomiT, romlebic
standartul marTkuTxedze Rebulobs erTis tol mniSvnelobas.

saxelmwifo grantiT dafinansebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

1

proeqtis dasaxeleba
ucxoeTSi moRvawe TanamemamuleTa monawileobiT erToblivi
kvlevebisaTvis SoTa
rusTavelis erovnuli
samecniero fondis
mier dafinansebuli
sagranto proeqti
integraluri operatorebi da sasazRvro
amocanebi axal
funqciur sivrceebSi;
furies analizisa da
veivletebis Teoriis
axali aspeqtebi
(xelSekrulebis
nomeri:D/13-23, 2012-2015)

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

proeqtis
Semsruleblebi

l. efremiZe
a. mesxi
S. tetunaSvili
TanaxelmZRvaneli v. paataSvili
v. kokilaSvili T. TevzaZe
T. tetunaSvili
i. nanobaSvili

SoTa
rusTavelis
erovnuli
samecniero
fondi

xelmZRvaneli
r. gewaZe

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
SemoRebulia banaxis axali arastandartuli funqciuri sivrceebi, romlebic
ganazogadeben da aerTianeben grand lebegisa da cvladmaCveneblian lebegis
sivrceebs. aRniSnuli sivrceebi araseparabeluri, ararefleqsuri da gadanacvlebebis mimarT arainvariantulia. damtkicebulia zomian metrikul sivrceebze
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gansazRvruli hardi-litlvudis maqsimaluri funqciebiT da singularuli
integralebiT gaCenili operatorebis SemosazRvruloba. amave dros dadgenilia
sobolevis tipis Teorema zomian metrikul sivrceebze gansazRvruli wiladuri
integralebisaTvis. aRwerilia usasrulod diferencirebadi funqciebis (SemoRebuli sivrcis normiT) CaketviT miRebuli qvesivrceebi.
dadgenilia susti tipis utolobebi maqsimaluri, wiladuri da singularuli
inregraluri gardaqmnebisTvis grand lebegis sivrceebSi. kerZod, naCvenebia, rom
erTwoniani susti tipis utolobebis marTebulobisaTvis aucilebeli da sakmarisia, rom woniTi funqcia ekuTvnodes makenhauptis saTanado klass. analogiuri
problema amoxsnilia Zlieri maqsimaluri funqciebisaTvis, potencialebisa da
singularuli integralebisaTvis namravliani gulebiT.
trigonometriuli polinomebis warmoebulisaTvis damtkicebulia bernSteinis
tipis woniani utoloba, roca woniTi funqcia, sazogadod, aRar ekuTvnis b. makenhauptis klass. zemoxenebuli utoloba dadgenilia axal funqciur sivrceSi,
romelsac vuwodebT cvladmaCveneblian grand lebegis sivrces. es sivrce ufro
zogadia, vidre cvladmaCvenebliani lebegisa da grand lebegis sivrceebi. es
ukanaskneli sivrceebi dReisaTvis warmoadgens intensiuri gamokvlevebis obieqtebs.
damuSavebulia maRali rigis veivlet-matricebis agebis axali meTodi. aseT
matricebs didi gamoyeneba aqvs praqtikaSi. yvela cnobili veivlet-matricis
koeficientebi iracionaluri ricxvebia, radgan isini miRebuli arian garkveuli
arawrfivi operaciebis Sedegad. monacemebis kompiuterze damuSavebis dros, am
koeficientebis aReba mxolod miaxloebiT SeiZleba. Tuki am koeficientebs martivi
damrgvalebiT mivuaxlovdebiT, isini dakargaven TavianT ZiriTad e.w. `srulyofilad aRdgenadobis~ Tvisebas. SemoTavazebulia am problemis gadawyvetis
sruliad axali gzebi. ganyofilebaSi veivletebis TeoriaSi wamowyebuli kvlevebis
Sedegad cxadi saxiT iqna gamoTvlili doibeSis koeficientebis sxvadasxva rigiT
miaxloeba zemoT xsenebuli Tvisebis SenarCunebiT. Tavdapirvelad es moxerxda 2x2
rigis matricebisTvis da Sesabamisi Sedegi SarSan gamoqveynda JurnalSi Adv. Comp.
Math. wels ki analogiuri amocanis amoxsna moxerxda maRali rangisa da maRali
rigis veivlet-matricebisaTvis.
gasul wels gamoqveynda Cveni statia, sadac SemoTavazebuli iyo matric-funqciebis faqtorizaciis axali algoriTmi. amjerad Seswavlilia aRniSnuli algoriTmis zogierTi gamoTvliTi tipis aspeqti.
uban-uban gluvi wiriT SemosazRvrul areSi riman-hilbertis amocana cvladmaCveneblian smirnovis klasSi musxeliSvilis meTodiT dayvanilia rimanis amocanaze koSis tipis integraliT warmodgenad im funqciaTa klasSi, romelTa
simkvrive ekuTvnis lebegis cvladmaCveneblian sivrces. es amocana tolfasia koSis
singularuli integraluri gantolebisa lebegis cvladmaCveneblian sivrceSi.
naCvenebia, rom Tu wirs aqvs gareukuqcevis wertili an iseTi wertili, romelSic
sivrcis maCvenebeli funqciis mniSvnelobis Sefardeba kuTxis sididesTan udris πs, maSin gantoleba ar aris normalurad amoxsnadi da, maSasadame, arafredholmuria. moZebnilia monacemTa mimarT iseTi pirobebi, romelTa Sesruleba uzrunvelyofs gantolebis amoxsnadobas.
Seswavlilia orTogonaluri mwkrivebis parametrze damokidebuli samkuTxa
matricebiT Sejamebadobis sakiTxebi. damtkicebulia debulebebi aRniSnuli meTodiT orTogonaluri mwkrivebis TiTqmis yvelgan krebadobisa da ganSladobis
Sesaxeb. ganxiluli meTodi moicavs cvladi rigebiT Cezarosa da risis azriT
Sejamebadobas. miRebuli Sedegebi ganazogadebs menSovis, menSov-rademaxerisa da
tandoris Teoremebs.
gadawyvetilia rogorc erTmagi, aseve jeradi krebadi rademaxeris mwkrivebis
koeficientebis aRdgenis amocana efeqturi saxiT.

8

2

proeqtis dasaxeleba
harmoniuli analizis,
aproqsimaciis Teoriisa da integralur
operatorTa Teoriis
Tanamedrove problemebi axal funqciur
sivrceebSi; gamoyenebebi sasazRvro
amocanebSi
(xelSekrulebis
nomeri: 31/47, 2013-2016)

damfinansebeli
organizacia
SoTa
rusTavelis
erovnuli
samecniero
fondi

proeqtis
xelmZRvaneli

l. efremiZe

proeqtis
Semsruleblebi
v. kokilaSvili
a. mesxi
S. tetunaSvili
v. paataSvili
c. canava
n. danelia

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
ganzogadebul grand moris sivrceebSi dadgenilia farTo klasis elifsuri
tipis kerZowarmoebulebian diferencialur gantolebaTa amonaxsnebis regularoba
singularuli integralebisa da wrfivi komutatorebis Teoriis TvalsazrisiT.
problema gamokvleulia usasrulod diferencirebad funqciaTa ganzogadebuli
moris sivrceebis normiT gasrulebis CarCoebSi.
Seswavlilia dirixlesa da riman-hilbertis sasazRvro amocanebi rogorc
caladbmul, aseve oradbmul areebSi aragluvi sazRvrebiT. gamokvleulia sazRvris geometriis gavlena amoxsnadobis pirobebze.
calmxrivi maqsimaluri da wiladuri integraluri operatorebis woniani
normebisaTvis miRebulia dazustebuli Sefasebebi. dadgenilia baklis tipis
Teoremebi Zlieri maqsimaluri funqciebis, potencialebisa da singularuli integralebisaTvis namravliani gulebiT.
damtkicebulia bernStein-zigmundisa da nikolskis tipis utolobebi trigonometriuli polinomebisaTvis grand lebegis sivrceebSi. SemoRebulia grand
besovis sivrceebi da zemoxsenebul utolobebze dayrdnobiT damtkicebulia CarTvis Teoremebi gansxvavebuli metrikebisa da ganzomilebebisaTvis.
Zlieri maqsimaluri funqciebisa, jeradi potencialebisa da singularuli
integraluri operatorebis woniani normebisaTvis dadgenilia zemodan dazustebuli tipis Sefasebebi. calmxrivi Ap pirobis terminebSi calmxrivi maqsimaluri da
wiladuri integraluri operatorebisaTvis damtkicebulia baklis tipis Teoremebi, e.i. miRebulia woniani normebis Sefasebebi dazustebuli saxiT.
damtkicebulia funqciaTa konstruqciuli Teoriis Sebrunebuli utolobebi,
romlebic iZlevian ganzogadebuli sigluvis modulis Sefasebas trigonometriuli polinomebiT saukeTeso miaxloebis saSualebiT cvladmaCveneblian grand
lebegis im qvesivrceSi, romelic warmoadgens gluvi funqciebis simravlis
Caketvas zemoxsenebuli sivrcis normiT.
Seswavlilia riman-hilbertis amocana cvladmaCveneblian smirnovis wonian klasSi
iseTi aris SemTxvevaSi, romlis sazRvars aqvs kuTxuri wertili, xolo wona aris
xarisxovani funqcia nuliT kuTxur wertilSi da nebismieri namdvili xarisxis
maCvenebliT.
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3

proeqtis dasaxeleba
simravleebisa da funqciebis zomadobis cnebis zogierTi modifikacia da maTi gamoyenebebi
(xelSekrulebis
nomeri: 31/25, 2013-2016)

damfinansebeli
organizacia
SoTa
rusTavelis
erovnuli
samecniero
fondi

proeqtis
xelmZRvaneli
g. fanculaia

proeqtis
Semsruleblebi
a. xaraziSvili
a. kirTaZe
m. beriaSvili

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
cnobilia, rom f. bernSteinis mier transfinituri konstruqciis meSveobiT
agebuli wertilovani simravleebi floben ucnaur topologiur Tvisebebs.
aRniSnuli simravleebi zogad topologiaSi sistematurad gamoiyeneba sxvadasxva
tipis kontrmagaliTebis asagebad. damtkicebulia, rom arsebobs bernSteinis
simravle, romelic amavdroulad aris absoluturad arazomadi yvela aranulovan
sigma-sasrul difuziur zomaTa klasis mimarT.
amorCevis aqsiomis garkveuli Tvladi formis gamoyenebiT damtkicebulia, rom
namdvili RerZis or masiur (lebegis zomis azriT) qvesimravled dayofis
arsebobidan gamomdinareobs amave RerZis masiur qvesimravleebad iseTi dayofis
arsebobac, romlis wevrebis raodenoba kontinuumis simZlavris tolia. es Sedegi
mniSvnelovnad aZlierebs n. luzinisa da v. serpinskis erT klasikur Sedegs.
dadgenilia namdvil ricxvTa yvela mimdevrobebis sivrceSi sigma-sasrulo,
invariantuli, araseparabeluri, erTaderTobis Tvisebis mqone, borelis zomaTa
ojaxis simZlavre. ganxilulia am sivrceSi sigma-sasrulo, invariantuli, borelis
zomis yvela SesaZlo separabeluri da araseparabeluri gagrZelebaTa klasebi da
gamokvleulia am zomaTa klasebis urTierTdamokidebuleba namdvilmniSvnelobiani
funqciis fardobiTad zomadobis sakiTxisadmi.
naCvenebia, rom yvela namdvil ricxvTa mimdevrobebis sivrceSi arsebobs
namravli zomis mimarT masiuri funqciis grafiki. es faqti ki ganapirobebs amave
sivrceSi difuzuri borelis zomis gagrZelebaTa klasis mimarT fardobiTad
zomadi funqciis arsebobas.

publikaciebi:
a) saqarTveloSi
statiebi
#
1

2

statiis saTauri, Jurna- Jurnalis/
gverdebis
gamocemis adgili,
lis/krebulis
krebulis
raodenob
gamomcemloba
dasaxeleba
nomeri
a
v. kokila- dazustebuli woniani
iv. javaxiSvilis
164
121-129
Svili,
Sefasebebi calmxrivi
saxelobis
a. mesxi da operatorebis normebiTbilisis sam. zaigumi saTvis, Proc. A. Razmadze
xelmwifo
universitetis
Math. Inst.
gamomcemloba
v. kokila- trigonometriuli
iv. javaxiSvilis
164
105-116
Svili da polinomebisaTvis
saxelobis
a. mesxi
Tbilisis sazogierTi fundamenturi
xelmwifo
utoloba da grand
avtori/
avtorebi
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3

besovis sivrceebis
CarTvebi,Proc. A. Razmadze
Math. Inst.
v. kokila- perioduli funqciebis
Svili da aproqsimacia cvladmaCn. danelia veneblian grand lebegis sivrceebSi,Proc. A.
Razmadze Math. Inst.

universitetis
gamomcemloba
164

4 l. efremiZe, matricTa speqtraluri
n. salia da faqtorizaciis axali
i. spitkovski algoriTmis zogierTi
aspeqti, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.

166

5 v.
paataSvili

61

6

165

rimanis problema da
wrfivi integraluri
gantoleba zomadi
koeficientebiT lebegis
cvladmaCveneblian
sivrceebSi, Mem.
Differential Eq. Math. Phys.
v.
riman-hilbertis
paataSvili problema smirnovis
klasebSi cvladi
maCveneblebiT, Proc. A.
Razmadze Math. Inst.

The Noetherisity criteria of the
Riemann-Hilbert problem for
variable exponent Smirnov
classes in domains with
piecewise smooth boundaries,
Proc. A. Razmadze Math. Inst.
S. tetuna- orTogonaluri mwkri8
Svili da T. vebis cvladi rigis metetunaSvili TodebiT Sejamebadobis
da ganSladobis
Sesaxeb, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.
9 S. tetunaSvi- On coefficients of series with
li da T. te- respect to the Rademacher
tunaSvili
system, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.
7 v.
paataSvili

10

o. ZagniZe

164

165

165

On the behaviour of series
obtained by termwise
integration of double
trigonometric series, Proc. A.

166

11

iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
a. razmaZis
maTematikis
instituti
saqarTvelos
mecnierebaTa
erovnuli akademia

100-103

iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis

117-133

41-53

103-145

130-135

147-153

142-146

18

Razmadze Math. Inst.
Convergence
of
double
trigonometric series obtained
by the termwise integration,
Rep. Semin. I. Vekua Inst.
Appl. Math.

11

o. ZagniZe

12

o. ZagniZe

13

Oo. ZagniZe For history of formation of the
Georgian mathematical,
technical and natural Sciences
terminology, Rep. Semin. I.
Vekua Inst. Appl. Math.

28

On the differentiability of real,
complex and quaternion
functions. Bull. TICIMI

16, N 1

28

14

Oo. ZagniZe ტერმინოლოგიისჩამოყალი
ბებისისტორიისათვის,
ტერმინოლოგიისსაკითხებ
ი
On measurability properties of
15 a.xaraziSvi- Bernstein sets, Proc. A.
li
Razmadze Math. Inst.

I

164

On a theorem of Luzin and
16 a.xaraziSvi- Sierpinski, Proc. A. Razmadze
li
Math. Inst.

164

m.
On relative measurability of
beriaSvili real-valued functions with
some measures in
17 da a. kirTaZe respect to
space RN, Proc. A. Razmadze
Math. Inst.

164

gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
saqarTvelos
mecnierebaTa
erovnuli akademiis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv. javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba

4

93-109

4

187-197

63-70

109-115

95-97

anotaciebi
1. calmxrivi maqsimaluri da wiladuri integraluri operatorebis woniani
normebisaTvis miRebulia dazustebuli Sefasebebi. dadgenilia baklis tipis
Teoremebi Zlieri maqsimaluri funqciebis, potencialebisa da singularuli
integralebisaTvis namravliani gulebiT.
2. damtkicebulia bernStein-zigmundisa da nikolskis tipis utolobebi trigonometriuli polinomebisaTvis grand lebegis sivrceebSi. SemoRebulia grand
besovis sivrceebi da zemoxsenebul utolobebze dayrdnobiT damtkicebulia
CarTvis Teoremebi gansxvavebuli metrikebisa da ganzomilebebisaTvis.
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3. damtkicebulia funqciaTa konstruqciuli Teoriis Sebrunebuli utolobebi,
romlebic iZlevian ganzogadebuli sigluvis modulis Sefasebas trigonometriuli polinomebiT saukeTeso miaxloebis saSualebiT cvladmaCveneblian
grand lebegis im qvesivrceSi, romelic warmoadgens gluvi funqciebis simravlis Caketvas zemoxsenebuli sivrcis normiT.
4. gasul wels gamoqveynda Cveni statia, sadac SemoTavazebuli iyo matricfunqciebis faqtorizaciis axali algoriTmi. amjerad Seswavlilia aRniSnuli
algoriTmis zogierTi gamoTvliTi tipis aspeqti.
5. ganxilulia rimanis sasazRvro amocana zomadi koeficientiT koSis tipis
integraliT warmodgenad im funqciaTa klasSi, romelTa simkvrive ekuTvnis
lebegis cvladmaCveneblian sivrces, da maxasiaTebeli gantoleba gamokvleulia
aseTive sivrceSi. SemoRebulia zomad funqciaTa klasi, romelic warmoadgens
simonenkos cnobili klasis ganzogadebas, misadagebuls cvladmaCveneblian
SemTxvevasTan. dadgenilia amoxsnadobis pirobebi, agebulia amonaxsnebi.
6. Seswavlilia riman-hilbertis amocana cladmaCveneblian smirnovis wonian
klasSi iseTi aris SemTxvevaSi, romlis sazRvars aqvs kuTxuri wertili, xolo
wona aris xarisxovani funqcia nuliT kuTxur wertilSi da nebismieri
namdvili xarisxis maCvenebliT.
7. uban-uban gluvi wiriT SemosazRvrul areSi riman-hilbertis amocana
cvladmaCveneblian smirnovis klasSi musxeliSvilis meTodiT dayvanilia
rimanis amocanaze koSis tipis integraliT warmodgenad im funqciaTa klasSi,
romelTa simkvrive ekuTvnis lebegis cvladmaCveneblian sivrces. es amocana
tolfasia koSis singularuli integraluri gantolebisa lebegis cvladmaCveneblian sivrceSi. naCvenebia, rom Tu wirs aqvs gareukuqcevis wertili an iseTi
wertili, romelSic sivrcis maCvenebeli funqciis mniSvnelobis Sefardeba
kuTxis sididesTan udris π-s, maSin gantoleba ar aris normalurad amoxsnadi
da, maSasadame, arafredholmuria. moZebnilia monacemTa mimarT iseTi pirobebi,
romelTa Sesruleba uzrunvelyofs gantolebis amoxsnadobas
8. Seswavlilia orTogonaluri mwkrivebis parametrze damokidebuli samkuTxa
matricebiT Sejamebadobis sakiTxebi. damtkicebulia debulebebi aRniSnuli
meTodiT
orTogonaluri
mwkrivebis
TiTqmis
yvelgan
krebadobisa
da
ganSladobis Sesaxeb. ganxiluli meTodi moicavs cvladi rigebiT Cezarosa da
risis azriT Sejamebadobas. miRebuli Sedegebi ganazogadebs menSovis, menSovrademaxerisa da tandoris Teoremebs.
9. gadawyvetilia rogorc erTmagi, aseve jeradi krebadi rademaxeris mwkrivebis
koeficientebis aRdgenis amocana efeqturi saxiT
10. damtkicebulia, rom TiToeuli cvladis mimarT 2π perioduli, kvadratze
jamebadi funqciis furies ormagi trigonometriuli mwkrivis wevr-wevra
integrebiT miRebuli mwkrivi Tanabrad krebadia gamosavali funqciidan
ganusazRvreli integralisaken. garda amisa, dadgenilia im mwkrivis krebadoba,
romlis wevrebic warmoadgenen ormagi furies mwkrivis kosinusebis namravlTa
koeficientebis Sefardebas indeqsebis namravlTan.
11. naSromSi Seswavlilia ormagi trigonometriuli mwkrivebis wevr-wevra
integrebiT miRebuli mwkrivis krebadobis sakiTxebi.
12. moyvanilia Sedegebi namdvili, kompleqsuri da kvaternionuli funqciebis
diferencirebadois Sesaxeb.
13. naSromSi gadmocemulia qarTuli maTematikuri, teqnikuri da sabunebismetyvelo mecnierebebis terminologiis formirebis etapebi.
14. naSromSi gadmocemulia qarTuli maTematikuri terminologiis formirebis
etapebi. მოცემულია ქართული მათემატიკური ტერმინების შექმნის ისტორია XI
საუკუნიდან დღემდე. ორგანიზებული მუშაობა სამეცნიერო ტერმინებზე დაიწყო 1882
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წელს და პირველ რიგში არითმეტიკისა და ფიზიკის ტერმინებზე.
15. cnobilia, rom f. bernSteinis mier transfinituri konstruqciis meSveobiT
agebuli wertilovani simravleebi floben ucnaur topologiur Tvisebebs.
aRniSnuli
simravleebi
zogad
topologiaSi
sistematurad
gamoiyeneba
sxvadasxva tipis kontrmagaliTebis asagebad. statiaSi damtkicebulia, rom
arsebobs bernSteinis simravle, romelic amavdroulad aris absoluturad
arazomadi yvela aranulovan sigma-sasrul difuziur zomaTa klasis mimarT.
16. amorCevis aqsiomis garkveuli Tvladi formis gamoyenebiT damtkicebulia, rom
namdvili RerZis or masiur (lebegis zomis azriT) qvesimravled dayofis
arsebobidan gamomdinareobs amave RerZis masiur qvesimravleebad iseTi dayofis
arsebobac, romlis wevrebis raodenoba kontinuumis simZlavris tolia. es
Sedegi mniSvnelovnad aZlierebs n. luzinisa da v. serpinskis erT klasikur
Sedegs.
17. 4. naCvenebia, rom yoveli usasrulo ganzomilebian wrfiv polonur sivrceSi
gansazRvruli sigma-sasrulo borelis zoma, romelic Rebulobs erTis tol
mniSvnelobas fiqsirebul kompaqtze, flobs erTaderTobis Tvisebas. aseve
analogiuri sakiTxi Seswavlilia
iseTi banaxis sivrceebisaTvis, romlebic
aRWurvilia an absoluturad krebadi markuSeviCis bazisiT an iseTi ara sigmasasrulo, Zvrebis mimarT invariantuli borelis zomiT, romlebic standartul
marTkuTxedze Rebulobs erTis tol mniSvnelobas.
b) ucxoeTSi
monografia
avtori/
#
avtorebi

monografiis saTauri

gamocemis adgili,
gamomcemloba
New York-Boca Raton,
gamomcemlobaChapman
and Hall/CRC

gverdebis
raodenoba

namdvili analizis
simravlur-Teoriuli
452
aspeqtebi).
anotacia
monografiaSi ganxilulia da gaSuqebuli namdvili cvladis funqciaTa klasikuri Teoriis mWidro kavSirebi Tanamedrove simravleTa Teoriis aqsiomatikasa da
ZiriTad meTodebTan. Seswavlilia da gamokvleuli cermelos aqsiomis SezRuduli
versiebi, romelic xSirad gamoiyeneba maTematikuri analizis konkretul sakiTxebSi (kerZod, mimdevrobebis krebadobis, funqciebis uwyvetobis da integralebis
arsebobis sakiTxebSi), naCvenebia zemoaRniSnuli aqsiomis araTvladi formebis
roli sxvadasxva tipis arazomadi wertilovani simravleebis arsebobisaTvis da
bolomde Seswavlilia e.w. absoluturad arazomadi funqciebis struqtura. garda
amisa dadgenilia, rom damxmare simravlur-Teoriuli hipoTezebi (magaliTad,
kontinuumis hipoTeza, martinis aqsioma da sxv.) mniSvnelovnad ganapirobeben zomis
Teoriis TvalsazrisiT paradoqsaluri Tvisebebis mqone simravleebisa da funqciebis arsebobas. amave dros, damtkicebulia, rom efeqturad gansazRvrul
wertilovan simravleTa klasisaTvisac ki ar arsebobs zomis zogadi problemis
damakmayofilebeli amoxsna.
a. xaraziSvili

statiebi
statiis saTauri, Jurna- Jurnalis/
gverdebis
gamocemis adgili,
lis/krebulis
krebulis
raodegamomcemloba
dasaxeleba
nomeri
noba
Walter De Gruyter & Co,
1* v. kokilaSvi- maqsimaluri da kalde21, N 4
447-461
li daa.
ron-zigmundis operatoGermany

#

avtori/
avtorebi

14

mesxi

2*

3*

4

5*

6*

7

8*

9*

rebi grand cvladmaCveneblian lebegis sivrceebSi,Georgian Math. J.
v. kokilaSvi- Sefasebebi VMO koeficili, a. mesxi entebiani aradivergenda h.
culi elifsuri gantorafeiro
lebebisaTvis
ganzogadebul grand
moris sivrceebSi,
Complex Variables and Elliptic
Equations
v. kokilaSvi- mravladwrfivi
li, m. masti- wiladuri integraluri
operatorebis
lo da
SemosazRvrulobis
a.mesxi
Sesaxeb, Nonlinear Analysis
v. kokilaSvi- erTwoniani susti tipis
Sefasebebi wiladuri
li daa.
da singularuli
mesxi
integralebisaTvis,
Function Spaces X Banach
Center Publications
v. kokilaSvi- grand boxner-lebegis
li, a. mesxi sivrce da misi asocireda h.
buli sivrce,Journal of
rafeiro
Functional Analysis
v. kokilaSvi- orwoniani normebis
li daa.
Sefasebebi
mesxi
naxevradwrfivi
integraluri operatorebisaTvis
cvladmaCveneblian
lebegis sivrceebSi,
Studia Sci. Math. Hungar
v. kokilaSvi- dirixlesa da rimanli da v. paa- hilbertis problemebi
taSvili
cvladmaCveneblian
smirnovis klasebSi
oradbmul
areebSi,Journal of Math. Sci.
l. efremiZe M-rangisa da N rigis
da e. lagvi- kompaqturi veivlet-matlava
ricebis Sesaxeb, J.
Fourier Analysis and Appl.
l. efremiZe polinomialuri matricis
faqtorizaciis
Teoremis
martivi
damtkiceba, Proc. Royal
Soc. Edinburgh, Sect. A
Mathematics

59, No. 8

Taylor & Frances
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anotaciebi
1. SemoRebulia banaxis axali arastandartuli funqciuri sivrceebi, romlebic

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ganazogadeben da aerTianeben grand lebegisa da cvladmaCveneblian lebegis
sivrceebs. aRniSnuli sivrceebi araseparabeluri, ararefleqsuri da gadanacvlebebis mimarT arainvariantulia. damtkicebulia zomian metrikul sivrceebze gansazRvruli hardi-litlvudis maqsimaluri funqciebiT da singularuli
integralebiT gaCenili operatorebis SemosazRvruloba. amave dros dadgenilia
sobolevis tipis Teorema zomian metrikul sivrceebze gansazRvruli wiladuri
integralebisaTvis.
aRwerilia
usasrulod
diferencirebadi
funqciebis
(SemoRebuli sivrcis normiT) CaketviT miRebuli qvesivrceebi.
ganzogadebul grand moris sivrceebSi dadgenilia farTo klasis elifsuri
tipis kerZowarmoebulebian diferencialur gantolebaTa amonaxsnebis regularoba singularuli integralebisa da wrfivi komutatorebis Teoriis
TvalsazrisiT. problema gamokvleulia usasrulod diferencirebad funqciaTa
ganzogadebuli moris sivrceebis normiT gasrulebis CarCoebSi.
woniT funqciaze dadgenilia aucilebeli da sakmarisi piroba, romelic ganapirobebs mravladwrfivi wiladuri integraluri operatoris SemosazRvrulobas lebegis sivrcidan lebegis wonian sivrceSi gansxvavebuli maCvenebliT.
aRniSnuli kriteriumi adamsis tipisaa da sxva avtorebisagan gansxvavebiT ar
moiTxovs raime damatebiT pirobas woniTi funqciisaTvis.
dadgenilia susti tipis utolobebi maqsimaluri, wiladuri da singularuli
inregraluri gardaqmnebisTvis grand lebegis sivrceebSi. kerZod, naCvenebia,
rom erTwoniani susti tipis utolobebis marTebulobisaTvis aucilebeli da
sakmarisia, rom woniTi funqcia ekuTvnodes makenhauptis saTanado klass.
analogiuri problema amoxsnilia Zlieri maqsimaluri funqciebisaTvis, potencialebisa da singularuli integralebisaTvis namravliani gulebiT.
SemoRebulia axali funqciuri sivrce – grand boxner-lebegis sivrce da
dadgenilia misi mTeli rigi Tvisebebi. gamokvleulia grand-boxneris asocirebuli sivrceebi. Cven mier SemoTavazebul konstruqcias aqvs ideuri kavSiri
t. ivaniecisa da k. sbordones mier SemoRebul axal funqciur sivrceebTan.
dadgenilia orwoniani utolobebi naxevradwrfivi integraluri operatorebisaTvis cvladmaCveneblian lebegis sivrceebSi. es operatorebi moicavs hardi-litlvudis maqsimalur, kalderon-zigmundis singularul da potencialis
operatorebs. Sesabamisi integraluri gardaqmnebi da funqciuri sivrceebi gansazRvrulia kvazi-metrikul zomian sivrceebze gaormagebis pirobiT. wonaTa
wyvilze pirobebi Cawerilia sivrcis normebiT (da ara modularebiT). dadgenili pirobebi radialuri wonebis SemTxvevaSi warmoadgenen zemoT aRniSnuli
operatorebis SemosazRvrulobis kriteriumebs erTi woniani sivrcidan meoreSi.
Seswavlilia dirixlesa da riman-hilbertis sasazRvro amocanebi rogorc
caladbmul, aseve oradbmul areebSi aragluvi sazRvrebiT. gamokvleulia
sazRvris geometriis gavlena amoxsnadobis pirobebze.
damuSavebulia maRali rigis veivlet-matricebis agebis axali meTodi. aseT matricebs didi gamoyeneba aqvs praqtikaSi. yvela cnobili veivlet-matricis koeficientebi iracionaluri ricxvebia, radgan isini miRebuli arian garkveuli arawrfivi operaciebis Sedegad. monacemebis kompiuterze damuSavebis dros, am koeficientebis aReba mxolod miaxloebiT SeiZleba. Tuki am koeficientebs martivi
damrgvalebiT mivuaxlovdebiT, isini dakargaven TavianT ZiriTad e.w. `srulyofilad aRdgenadobis~ Tvisebas. SemoTavazebulia am problemis gadawyvetis sruliad axali gzebi. ganyofilebaSi veivletebis TeoriaSi wamowyebuli kvlevebis
Sedegad cxadi saxiT iqna gamoTvlili doibeSis koeficientebis sxvadasxva rigiT miaxloeba zemoT xsenebuli Tvisebis SenarCunebiT. Tavdapirvelad es mo-
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xerxda 2 x 2 rigis matricebisTvis da Sesabamisi Sedegi SarSan gamoqveynda
JurnalSi Adv. Comp. Math. wels ki analogiuri amocanis amoxsna moxerxda maRali rangisa da maRali rigis veivlet-matricebisaTvis.
9. mocemulia polinomialuri matricis faqtorizaciis martivi damtkiceba.
10. dadgenilia aucilebeli da sakmarisi piroba wonaze, romelic uzrunvelyofs
erTwonian utolobas maqsimaluri operatorebisaTvis cvladmaCveneblian amalgam sivrceebSi. napovnia kriteriumi, romlisTvisac adgili aqvs kvalis utolobas wiladuri integraluri operatorisaTvis cvladmaCveneblian amalgam sivrceebSi.
11. napovnia aucilebeli da sakmarisi pirobebi wonaTa wyvilze, romlebic
uzrunvelyofs erTgvarovan jgufebze gansazRvruli risis potencialis
operatoris
SemosazRvrulobas
klasikur
lebegis
sivrceebSi
klebad
funqciaTa
konusebze.
analogiuri
amocana
Seswavlilia
jeradi
potencialebisaTvis, roca marjvena wona namravlis tipisaa. kerZod, amoxsnilia
kvalis amocana aRniSnuli operatorebisaTvis klebad funqciaTa konusebze.
miRebuli Sedegebi axalia evklides sivcreebisTvisac.
12. dadgenilia kriteriumebi, romlebic uzrunvelyofs erTgvarovani jgufebis
konusebze gansazRvruli guliani operatorebis SemosazRvrulobasa da
kompaqturobas.
13. naSromSi, zomis Teoriis TvalsazrisiT, ganxilulia G-sivrceebis Tvladi
TiTqmis invariantuli dayofebi. naCvenebia, rom yovel aseT aratrivialur
dayofaSi arsebobs erTi mainc arazomadi elementi.
14. martinis
aqsiomis gamoyenebiT statiaSi damtkicebulia, rom arsebobs
absoluturad
(universalurad)
zomadi
namdvilmniSvnelobiani
safexura
funqcia, romlis maJorireba SeuZlebelia raime borelis funqciiT. es Sedegi
aZlierebs v. serpinskis erT Sedegs.
15. naSromSi mocemulia nebismieri araTvladi simravlis daxasiaTeba misi
TavisTavSi
asaxvebisa
da
aseTi
asaxvebis mimarT
didi
inariantuli
qvesimravleebis arsebobis terminebSi.
16. ganxilulia namdvili RerZis lebegis zomis azriT masiur qvesimravled
dayofis arsebobis sakiTxi da naCvenebia am sakiTxis mWidro logikuri kavSiri
amorCevis aqsiomis sxvadasxva formebTan.
17. damtkicebulia, rom evkliduri sibrtyis yovel gaferadebas sami feris
meSveobiT Seesabameba samkuTxedebis kontinualuri raodenoba, romelTagan
TiToeuli aris winaswar mocemuli tipisaa.
18. dadgenilia namdvil ricxvTa yvela mimdevrobebis sivrceSi sigma-sasrulo,
invariantuli, araseparabeluri, erTaderTobis Tvisebis mqone, borelis zomaTa
ojaxis simZlavre. ganxilulia am sivrceSi sigma-sasrulo, invariantuli,
borelis zomis yvela SesaZlo separabeluri da araseparabeluri gagrZelebaTa
klasebi da gamokvleulia am zomaTa klasebis urTierTdamokidebuleba
namdvilmniSvnelobiani funqciis fardobiTad zomadobis sakiTxisadmi.
19. ganxilulia
elementaluri
moculobebi
zomis
Teoriis
TvalsazrisiT.
damtkicebulia, rom koSi-hamelis funqciebs Soris arsebobs erTi mainc
funqcia, romelic arazomadia namdvil ricxvTa RerZze Zvrebis mimarT
invariantuli yvela im zomis mimarT, romelic aris lebegis zomis gagrZeleba.
20. naCvenebia, rom yoveli usasruloganzomilebian wrfiv polonur sivrceSi
gansazRvruli sigma-sasrulo borelis zoma, romelic Rebulobs erTis tol
mniSvnelobas fiqsirebul kompaqtze, flobs erTaderTobis Tvisebas. aseve
analogiuri sakiTxi Seswavlilia iseTi banaxis sivrceebisaTvis, romlebic
aRWurvilia an absoluturad krebadi markuSeviCis bazisiT an iseTi ara sigmasasrulo, Zvrebis mimarT invariantuli borelis zomiT, romlebic standartul
marTkuTxedze Rebulobs erTis tol mniSvnelobas.
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samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi
#
1

2

3

4

5

6

7

momxsenebeli/
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
l. efremiZe
matricis speatraluri
faqtorizaciis axali
algoriTmi, kavkasiis
maTematikosTa I
saerTaSoriso konferencia
l. efremiZe
matricis speqtraluri
faqtorizaciis zogierTi
aspeqti, saerTaSoriso
konferencia `harmoniuli
analizisa da funqciaTa
sasazRvro amocanebis axali
aspeqtebi~
v. kokilaSvili SemosazRvrulobis
kriteriumebi harmoniuli
analizis ZiriTadi
integraluri
operatorebisaTvis wonian
ivaniec-sbordones
sivrceebSi, kavkasiis
maTematikosTa I
saerTaSoriso konferencia
v. kokilaSvili zogierTi fundamenturi
utolobis Sesaxeb axal
funqciur sivrceebSi,
saerTaSoriso konferencia
`harmoniuli analizisa da
funqciaTa sasazRvro
amocanebis axali aspeqtebi~
a. mesxi
orwoniani Sefasebebis
kriteriumebi risis
potencialebisaTvis
radialurad klebad
funqciaTa konusebze,
kavkasiis maTematikosTa I
saerTaSoriso konferencia
a. mesxi
dazustebuli mudmivebis
Sesaxeb jeradi integraluri
operatorebis normebisaTvis,
saerTaSoriso konferencia
`harmoniuli analizisa da
funqciaTa sasazRvro
amocanebis axali aspeqtebi~
a. mesxi
mravlad naxevradwrfivi
maqsimaluri operatorebi
banaxis meserebze,
saqarTvelos maTematikosTa
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forumis Catarebis
dro da adgili
5-6 seqtemberi, 2014, Tbilisi

20 ivnisi, 2014, Tbilisi

5-6 seqtemberi, 2014, Tbilisi

20 ivnisi, 2014, Tbilisi

5-6 seqtemberi, 2014, Tbilisi

20 ivnisi, 2014, Tbilisi

8-12 seqtemberi, 2014, baTumi,

8

9

10

11

12

kavSiris V saerTaSoriso
konferencia
v. paataSvili riman-hilbertis problema
cvladmaCveneblian smirnovis
klasebSi nebismieri xarisxovani woniT, kavkasiis
maTematikosTa I
saerTaSoriso konferencia
v. paataSvili riman-hilbertis amocana
cvladmaCveneblian smirnovis
klasebSi, saerTaSoriso
konferencia `harmoniuli
analizisa da funqciaTa
sasazRvro amocanebis axali
aspeqtebi~
S. tetunaSvili a) Sejamebadobis axali
meTodebi cvladi rigebiT;
b)erTaderTobis Teoremebi
rademaxeris mwkrivebisaTvis,
kavkasiis maTematikosTa I
saerTaSoriso konferencia
S. tetunaSvili a)rademaxeris koeficientebis aRdgenis Sesaxeb; b) Sejamebadobis cvladmaCvenebliani meTodebiT
ganSladi orTogonaluri
mwkrivebis Sesaxeb,
saerTaSoriso konferencia
`harmoniuli analizisa da
funqciaTa sasazRvro
amocanebis axali aspeqtebi~
o. ZagniZe
furies ormagi
trigonometriuli mwkrivebis
wevrobrivi integrebis
Sesaxeb, saqarTvelos
maTematikosTa kavSiris V
saerTaSoriso konferencia

5-6 seqtemberi, 2014, Tbilisi

20 ivnisi, 2014, Tbilisi

5-6 seqtemberi, 2014, Tbilisi

20 ivnisi, 2014, Tbilisi

8-12 seqtemberi, 2014, baTumi,

moxsenebaTa anotaciebi
1. ukanasknel xans momxsenebelma Seqmna matric-funqciis speqtraluri faqtoriza-

ciis axali algoriTmi. moxsenebaSi warmodgenili iyo xsenebuli algoriTmis
Teoriuli dafuZneba da misi gamoTvliTi aspeqtebi
2. moxsenebaSi demonstrirebul iqna veivletebis Sefasebis amocanis axali gadawyveta da Sesabamisi kompiuteruli realizaciebi
3. moxsenebaSi SemoRebuli iyo axali, arastandartuli funqciuri sivrceebi –
cvladmaCvenebliani grand lebegis sivrceebi. am sivrceebSi dadgenilia hardilitlvudis maqsimaluri funqciis da singularuli integraluri operatoris
SemosazRvruloba.
agreTve
damtkicebulia
wiladuri
integralebis
operatorebisTvis sobolevis tipis Teorema
4. moyvanili iyo trigonometriuli polinomebisaTvis bernStein-zigmundisa da
nikolskis tipis utolobebi grand lebegis sivrceebSi
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5. gadmocemuli iyo orwoniani utolobebis kriteriumebi wiladuri integralebi-

saTvis radialurad klebad konusebze
baklis tipis Teoremebi Zlieri maqsimaluri funqciebisa da
jeradi singularuli da potencialis operatorebisaTvis. analogiuri amocana
Seswavlilia jeradi calmxrivi operatorebisTvisac
7. gadmocemuli iyo susti da Zlieri tipis orwoniani utolobebis kriteriumebi
kvazi-amozneqili funqciebiT gaCenili mravladnaxevradwrfivi maqsimaluri operatorebisaTvis banaxis funqciur meserebze. aRniSnuli operatorebi ganazogadebs mravladnaxevradwrfivi hardi-litlvudisa da wiladur maqsimalur
funqciebs. orwoniani Sefasebebi miRebulia banaxis funqciur meserebze
garkveuli geometriuli pirobebis moTxovnebSi
8. moyvanili iyo riman-hilbertis amocanis amoxsna cvladmaCveneblian smirnovis
klasebSi nebismieri xarisxovani wonebiT
9. moxsenebaSi moyvanili iyo riman-hilbertis amocanis amoxsna areebSi aragluvi
sazRvrebiT. gamovlenilia sazRvris geometriis gavlena amoxsnadobis pirobebze
10. a) SemoRebuli iyo Sejamebadobis axali meTodebi cvladi rigebiT da moyvanili
iyo Teoremebi orTogonalur mwkrivTa aRniSnuli meTodebiT ganSladobis
Sesaxeb; b) dadgenilia erTaderTobis Teoremebi rademaxeris mwkrivebisaTvis
11. a) moyvanili iyo Teoremebi, romlebic iZlevian rademaxeris koeficientebis
efeqturad aRdgenis saSualebas; b) mocemuli iyo menSovis, menSov-rademaxerisa
da tandoris Teoremebis ganzogadeba orTogonaluri mwkrivebis cvladi rigiT
ganSladobis Sesaxeb
12. moxsenebaSi moyvanili Sedegebi Seexeboda furies ormagi trigonometriuli
mwkrivebis wevrobrivi integrebiT miRebuli sxvadasxva Tvisebebs, maT Soris maT
wertilovan krebadobas
6. damtkicebulia

ucxoeTSi

1

momxsenebeli/
momxseneblebi
l. efremiZe

2

v. kokilaSvili

#

moxsenebis saTauri
matricTa speqtraluri
faqtorizaciis axali
algoriTmi da veivletebis
konstruqcia, maTematikosTa
saerTaSoriso kongresi
a) riman-hilbertis problema
areebSi aragluvi sazRvrebiT
(v. paataSvilis TanaavtorobiT);
b) aproqsimaciis zogierTi
problemis Sesaxeb
(Tanamomxsenebeli),
maTematikosTa saerTaSoriso
kongresi
maTematikosTa saerTaSoriso
kongresis saorganizacio komitetis mier v. kokilaSvili dasaxelebuli iyo kongresis elCad kavkasiis regionSi. am mimarTebiT man Seasrula Sesabamisi
samuSao, rac gaTvaliswinebuli
iyo saorganizacio komitetis
davalebiT
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forumis Catarebis
dro da adgili
13-21 agvisto, 2014,
seuli, korea

13-21 agvisto, 2014,
seuli, korea

3

a. mesxi

4

S. tetunaSvili

5

a. xaraziSvili

6

a. kirTaZe

woniTi kriteriumebi mravladwrfivi wiladuri integralebisaTvis, maTematikosTa saerTaSoriso kongresi
universaluri xarisxovani
mwkrivebis Sesaxeb serpinskis
Teoremis ganzogadeba da
gamoyeneba, maTematikosTa
saerTaSoriso kongresi
efeqturad gansazRvruli
absoluturad arazomadi
funqciebis Sesaxeb,
saerTaSoriso konferencia
maTematikasa da mis
gamoyenebebSi
Aditiuri funqciebis zogierTi
Tvisebis Sesaxeb, saerTaSoriso
konferencia maTematikasa da
mis gamoyenebebSi

13-21 agvisto, 2014,
seuli, korea

13-21 agvisto, 2014,
seuli, korea

14-18 noemberi, 2014,
kuveiti

14-18 noemberi, 2014,
kuveiti

moxsenebaTa anotaciebi
1.

warmodgenili iyo matricis speqtraluri faqtorizaciis axali meTodi,
romelic am Tematikas akavSirebs veivletebis TeoriasTan. meTodis damuSavebiT
miiReba sxvadasxva axali algoriTmi rogorc speqtraluri faqtorizaciis, aseve
veivletebis agebis, sadac minimumamde daiyvaneba Casatarebeli gamoTvlebis
moculoba
2. a) warmodgenili iyo riman-hilbertis problemis aragluvsazRvrian areebSi
amoxsnadobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi; gamovlenili iyo sazRvris
geometriis gavlena amoxsnadobis suraTze;
b) moxsenebaSi moyvanili iyo furies trigonometriuli mwkrivebis cvladi
rigis Cezaros saSualoebis maJorantebis lebegis erTi woniani sivrcidan
meoreSi SemosazRvrulobis kriteriumebi
3. moxsenebaSi gadmocemuli iyo mravladnaxevradwrfivi wiladuri maqsimaluri
operatorebis SemosazRvrulobis kriteriumebi wonian lebegis sivrceebSi. sxva
SedegebTan erTad moyvanili iyo aucilebeli da sakmarisi piroba wonaze,
romlisTvisac aRniSnuli operatorisaTvis adgili aqvs kvalis utolobas.
analogiuri amocana amoxsnilia Zlieri mravladnaxevradwrfivi wiladuri
maqsimaluri operatorebisTvisac, am operatorebisaTvis damtkicebulia fefermansteinis tipis utolobac
4. SemoRebulia jeradi universaluri xarisxovani mwkrivebis cneba. mocemuli iyo
aRniSnuli mwkrivebisaTvis serpinskis Teoremis axali ganzogadeba da gamoyeneba
uwyveti funqciis mwkrivad warmodgenebSi
5. moxsenebaSi naCvenebia, rom simravleTa Teoriis garkveul modelebSi arsebobs
efeqturad
gansazRvradi
absoluturad
arazomadi
namdvilmniSvnelobiani
funqcia.
6. moxsenebaSi gadmocemuli iyo koSis funqcionaluri gantolebis amonaxsnebis
Tvisebebi. kerZod, naCvenebi iyo, rom arsebobs aditiuri funqcia, romelic: a)
absoluturad arazomadia lebegis zomis Zvrebis mimarT invariantulebi
gagrZelebebis mimarT; b) romlis grafikic aris masiuri namravli zomis mimarT;
g) fardobiTad zomadia namdvil ricxvTa RerZze gansazRvruli sigma-sasruli
difuzuri borelis zomaTa klasis mimarT.
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TanamSromloba ucxoeTis samecniero centrebTan:
1.

2.
3.
4.

5.

v. kokilaSvilma da a. mesxma lisabonis samecniero kvlevaTa centris TanamSromlebTan erTad daasrules erToblivi ortomiani monografia (1000 gverdis
moculobiT). monografia dasabeWdad miRebulia Birkhäuser–is gamomcemlobaSi.
v. kokilaSvili da a. mesxi agrZeleben TanamSromlobas poznanis universitetis
profesor m. mastilosTan. masTan erTad wels gamoaqveynes erTi erToblivi
naSromi, gamosaqveyneblad waradgines sami naSromi.
v. kokilaSvilma da a. mesxma lisabonis samecniero centris TanamSromelTan h.
rafeirosTan erTad გamoaqveynes ori erToblivi statia.
l. efremiZe agrZelebs TanamSromlobas uiliamisa da meris kolejis
(viliamsburgi, aSS) profesor i. spitkovskisTan. maT 2014 wels gamoaqveynes
erTi erToblivi naSromi, xolo erTi gadaces gamosaqveyneblad. l. efremiZe
amJamad xangrZliv samecniero mivlinebaSi imyofeba niu-iorkis universitetis
filialSi (abu-dabi), sadac agrZelebs kvlevebs mis mier SemoTavazebuli
inovaciuri
meTodis
praqtikuli
amocanebis
gadawyvetis
efeqturobis
Sesafaseblad.
S. tetunaSvili agrZelebs TanamSromlobas Cikagos de-polis universitetis
emeritus profesorTan, harmoniuli analizis cnobil specialistTan marSal
eSTan.
mivlinebebi sazRvargareT:

1. l. efremiZe 2014 wlis 8-15 marts miwveviT imyofeboda niu-iorkis universitetis
politeqnikuri institutis eleqtruli da kompiuteruli inJineriis institutSi,
sadac gaakeTa moxseneba Temaze `veivlet matricebis agebis axali algoriTmebis
Sesaxeb~.@
l. efremiZe amJamad imyofeba xangrZliv mivlinebaSi niu-iorkis universitetis
filialSi (abu-dabi), sadac agrZelebs kvlevebs matric-funqciebis faqtorizaciis
mis mier SemuSavebuli inovaciuri meTodiT praqtikuli amocanebis gadasawyvetad.
2. a. mesxi 3 Tebervlidan 12 martamde imyofeboda abdus salamis maTematikur
mecnierebaTa skolaSi (samTavrobo kolej-universiteti, lahori, pakistani), sadac
waikiTxa leqciebis kursi.
a. mesxi 7-16 oqtombers (2014 w.) miwveuli iyo adam mickeviCis
universitetis
(poznani, poloneTi) maTematikisa da kompiuterul mecnierebaTa fakultetze
erToblivi samecniero kvlevebisaTvis. fakultetis gaerTianebul seminarze gaakeTa
erTsaaTiani
moxseneba
Temaze
`mravlad
naxevradwrfivi
maqsimaluri
tipis
operatorebi banaxis meserebze~.
3. v. kokilaSvili 2014 wlis 7-16 oqtombers miwveuli iyo adam mickeviCis
universitetis (poznani, poloneTi) maTematikisa da kompiuterul mecnierebaTa
fakultetze erToblivi samecniero kvlevebisaTvis. fakultetis gaerTianebul
seminarze gaakeTa erTsaaTiani moxseneba Temaze `aproqsimaciis sakiTxebi banaxis
arastandartul sivrceebSi~.
4. a. xaraziSvili2014 wlis maisSi miwveuli iyo q. zalsburgis (avstria)
universitetSi leqciebis wasakiTxad. aRniSnuli leqciebis Tematika exeboda
kombinatoruli geometriis garkveul
sakiTxebs da funqciebisa da simravleebis
zomadobis Tvisebebs
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mopovebuli samogzauro grantebi
1. l. efremiZe
a) maTematikosTa saerTaSoriso kongresis (seuli, 13-21 agvisto) samogzauro
granti
b) SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis moklevadiani individualuri samogzauro saxelmwifo granti. proeqti No. 2014_tr_595
2. v. kokilaSvili
maTematikosTa saerTaSoriso
granti

kongresis

(seuli,

13-21

agvisto)

samogzauro

3. a. mesxi
a) maTematikosTa saerTaSoriso kongresis (seuli, 13-21 agvisto) samogzauro
granti
b) SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis moklevadiani individualuri samogzauro saxelmwifo granti, proeqti No. 2014_tr_563
4. S. tetunaSvili
a) maTematikosTa saerTaSoriso kongresis (seuli, 13-21 agvisto) samogzauro
granti
b) SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis moklevadiani individualuri samogzauro saxelmwifo granti, proeqti No. 2014_tr_565
Catarebuli konferencia:
maTematikuri analizis ganyofilebam 2014 wlis 20 ivniss SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero fondis mier dafinansebuli proeqtebis (xelSekrulebebi
d_13/23 da 31/47) farglebSi Caatara konferencia Temaze `harmoniuli analizisa da
funqciaTa sasazRvro amocanebis axali aspeqtebi~. konferenciaze mosmenil iqna 7
moxseneba. konferenciaSi monawileoba miiRo ucxoeTSi moRvawe orma qarTvelma
maTematikosma SvedeTidan da ungreTidan.
doqtorantebis xelmZRvaneloba
1. a. mesxi xelmZRvanelobas uwevda doqtorant m. zaigums, romlis sadoqtoro
disertaciis dacva Sedga abdus-salamis maTematikur mecnierebaTa skolaSi, 2014
(samTavrobo kolej-universiteti, lahori, pakistani).
2. v. kokilaSvili xelmZRvanelobs iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa mimarTulebaze
doqtorant n. danelias.
3. a. xaraziSvili xelmZRvanelobs or doqtorants:
a) iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis zust da
sabunebismetyvelo mecnierebaTa mimarTulebaze m. beriaSvils;
b) saqarTvelos teqnikuri universitetis maTematikis departamentSi T. qasraSvils.
magistrantebis xelmZRvaneloba
a. mesxi xelmZRvanelobas uwevda 2 magistrantis swavlebas da samagistro
naSromis Sesrulebas.
1. baSarat rehman ali, abdus salamis maTematikur mecnierebaTa skola, samTavrobo
kolej-universiteti, lahori, 2014
2. naTela qilifTari, maTematikis departamenti, saqarTvelos terqnikuri universiteti, 2014.
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recenzireba:
v. kokilaSvilma gaakeTa Semdegi Jurnalebidan Semosuli statiebis recenzireba:
1. Complex Analysis and Elliptic Equations
2. Journal of Math. Analysis & Appl.
3. Mathematical Inequalities & Appl.
4. Aequations Mathematicae 02.10.2014
a. mesxma gaakeTa Semdegi Jurnalebidan Semosuli statiebis recenzireba:
1. J. Inequalities and Applications
2. Journal of Mathematical Analysis and Applications
3. Georgian Mathematical Journal
4. Mathematical Inequalities & Appl.
a. xaraziSvilma gaakeTa ramdenime recenzia JurnalisTvis
Georgian Mathematical Journal
monawileoba saerTaSoriso Jurnalebis saredaqcio kolegiebSi








ვ. კოკილაშვილი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
Georgian Mathematical Journal. Walter De Gruyter & Co, Germany (სარედაქციოკოლეგიისწევრი).
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 (სარედაქციოკოლეგიისწევრი).
Armenian Journal of Mathematics (სარედაქციოკოლეგიისწევრი).
Proc. A. Razmadze Mathematical Inst. (მთავარირედაქტორი).
Euroasian Mathematical Journal. UK – Kazakhstan (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences (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
ა. ხარაზიშვილი არის შემდეგი ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
 Georgian Mathematical Journal,
 Journal of Applied Analysis,
 Applied Mathematics, Informatics and Mechanics,
 Georgian Journal of Science and Technology.
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diferencialuri gantolebebis ganyofilebა
I.1. diferencialuri gantolebebis ganyofileba
I.2. ganyofilebis gamge, mTavari mecnieri TanamSromeli ivane kiRuraZe
I.3. ganyofilebis 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 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#

samuSaos
xelmZRvaneli

samuSaos dasaxeleba
sawyis-sasazRvro da sasazRvro amocanebi
evoluciuri diferencialuri
gantolebebisaTvis

i. kiRuraZe

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

kvleviTi samuSaos dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
damuSavebulia periodul sasazRvro amocanaTa kvlevis axali meTodi, ris safuZvelzec fazuri
cvladebis mimarT singularuli, arawrfivi, araavtonomiuri diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia perioduli amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi
(i. kiRuraZe).
fazuri cvladebis mimarT singularuli organzomilebiani diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia koSis amocanis amoxsnadobisa da calsaxad amoxsnadobis optimaluri sakmarisi pirobebi
(n. farcvania).
impulsuri da ganzogadoebuli wrfivi diferencialuri sistemebisaTvis miRebulia antiperioduli
sasazRvro amocanis calsaxad amoxsnadobisa da koreqtulobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi
(m. aSordia).
telegrafis arawrfivi gantolebisaTvis gamokvleulia droiT perioduli amocana dirixlesa da
puankares sasazRvro pirobebiT. Seswavlilia amonaxsnis arsebobis, ararsebobisa da erTaderTobis
sakiTxebi (s. xaribegaSvili, o. joxaZe).
agebulia burgersis arawrfivi ganzogadebuli diferencialuri gantolebisaTvis dasmuli sawyissasazRvro amocanis Sesabamisi samSriani sasrul-sxvaobiani sqema. damtkicebulia sqemis calsaxad
amoxsnadoba da krebadoba.
n -ganzomilebian kubSi cvlad koeficientebiani elifsuri gantolebisaTvis ganxilulia aralokaluri sasazRvro amocana integraluri SezRudviT, sazRvris nawilze ki dirixles pirobebiT. damtkicebulia amocanis calsaxad amoxsnadoba wonian sobolevis sivrceSi (g. berikelaSvili).
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III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi

#
1

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

damfinansebeli
organizacia

proeqtis
xelmZRvaneli

SoTa rusTavelis
i. kiRuraZe
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)
fazuri da droiTi cvladebis mimarT singularuli meore rigis Cveulebrivi diferencialuri
gantolebebisaTvis dadgenilia arawrfiv aralokalur sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi (i. kiRuraZe).
pirveli rigis singularuli funqcionalur-diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia periodulis tipis sasazRvro amocanaTa amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis optimaluri sakmarisi
pirobebi (i. kiRuraZe, z. soxaZe).
fazuri cvladebis mimarT singularuli maRali rigis arawrfivi diferencialuri utolobebisa
da utolobaTa sistemebisaTvis dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa amonaxsnebis aprioruli
Sefasebebi (i. kiRuraZe).
fazuri cvladebis mimarT singularuli organzomilebiani diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobis sakmarisi pirobebi (n. farcvania).
damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
#
proeqtis dasaxeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
2 krebadobis SeTanxmebuli Sefasebebi SoTa rusTavelis
g. berikelaSvili g. berikelaSvili,
b. midodaSvili
maRali rigis sxvaobebiT
erovnuli samecniero
dazustebis meTodSi
fondis granti
# FR/406/5-106/12
(# 31/18 sagranto
xelSekruleba)
proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
cvlad koeficientebiani meore rigis elifsuri gantolebisaTvis dasmuli dirixles amocanis
amosaxsnelad dafuZnebulia sasrul sxvaobiani koreqciis orsafexuriani meTodi. ordinaluri (meore
rigis) sizustis sxvaobiani sqemiT miRebuli amonaxsnis gamoyenebiT xdeba sqemis marjvena mxaris
koreqcia.
damtkicebulia
koreqtirebuli
sqemis
amonaxsnis
maRali
rigiT
krebadoba.
(g. berikelaSvili, b. midodaSvili).
ganxilulia konveqcia-difuziis samganzomilebiani amocana cvladi koeficientebiT konveqciur wevrebTan. amonaxsnis misaRebad gamoyenebulia orsafexuriani sxvaobiani meTodi, romelic iyenebs 7-wertilian Sablons. damtkicebulia miaxloebiTi amonaxsnis m rigiT  2  m  4  krebadoba, Tu zusti

amonaxsni miekuTvneba sobolevis m -maCveneblian sivrces (g. berikelaSvili, b. midodaSvili).
puasonis gantolebisaTvis ganxilulia Sereuli sasazRvro amocana mesame gvaris da dirixles pirobebiT sazRvris sxvadasxva nawilze. miaxloebiTi amonaxsnis misaRebad SemoTavazebulia sasrulsxvaobiani koreqciis meTodi. damtkicebulia miaxloebiTi amonaxsnis maRali rigiT krebadoba
(g. berikelaSvili).
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#
3

proeqtis dasaxeleba
zogierTi arawrfivi
arastacionaruli modelis
gamokvleva da ricxviTi amoxsna

damfinansebeli
proeqtis
organizacia
xelmZRvaneli
SoTa rusTavelis
s. xaribegaSvili
erovnuli samecniero
fondis granti
# FR/30/5-101/12
(# 31/32 sagranto
xelSekruleba)

proeqtis
Semsruleblebi
s. xaribegaSvili
o. joxaZe,
T. jangvelaZe,
z. kiRuraZe

proeqtis dasrulebuli etapis Sedegebi (anotacia)
gamokvleulia erTi droiT aralokaluri amocana mravalganzomilebiani hiperbolur gantolebaTa
erTi klasisaTvis xarisxovani arawrfivobiT, romelTa kerZo SemTxvevebs warmoadgenen perioduli da
antiperioduli amocanebi. napovnia pirobebi, dadebuli amocanis monacemebze, romlebic uzrunvelyofenamonaxsnis arsebobas da erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas argaaCnia amonaxsni (s. xaribegaSvili, b. midodaSvili).
simis rxevis gantolebisaTvis disipatiuri arawrfivi wevriT gamokvleulia koSis amocana. ganxilulia globaluri amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis lokaluri amoxsnadoba (o. joxaZe).

IV publikaciebi
1) saqarTveloSi
saxelmZRvaneloebi
#
1

avtori/avtorebi
d. natroSvili,
g. berikelaSvili,
g. samsonaZe

gamocemis adgili,
gverdebis
gamomcemloba
raodenoba
398
wrfivi algebris da diskretuli gamomcemloba `teqnikuri
universiteti~, Tbilisi
maTematikis elementebi
saxelmZRvanelos saxelwodeba

anotaciebi
saxelmZRvanelo gankuTvnilia umaRlesi saswavleblebis maTematikisa da sainJinro specialobebis
bakalavriatisa da magistraturis studentebisaTvis. garda tradiciuli masalisa (matricebi, wrfiv
algebrul gantolebaTa sistemebi, veqtorebi, wirebi da zedapirebi, wrfivi sivrceebi da wrfivi
operatorebi, jgufebi, rgolebi da velebi), saxelmZRvaneloSi ganxilulia sakiTxebi gamoyenebiTi
algebris iseTi dargebidan, rogoricaa kodirebis Teoriisa da kriptografiis elementebi. wignis
meore nawili warmoadgens amocanaTa krebuls, romlis savarjiSoebi Tematikurad mWidrodaa dakavSirebuli Teoriul nawilSi gadmocemul masalasTan.
statiebi
#
1

avtori/avtorebi
M. Ashordia,
G. Ekhvaia,
N. Kekelia

statiis saTauri,
Jurnalis/
gamocemis adgili,
gverdebis
Jurnalis/krebulis krebulis
gamomcemloba
raodenoba
dasaxeleba
nomeri
On the well-possedness Volume 61 ivane javaxiSvilis
147-159
of general nonlinear
(13)
saxelobis Tbilisis
boundary value
saxelmwifo universitetis
problems for systems
gamomcemloba, Tbilisi
ofdifferential equations
with finite andfixed
points of impulses.

28

2

3

4

5

Mem. Differential
Equations Math. Phys.
M. Ashordia
On the nonlocal
nonlinear boundary
value problems for
systems of generalized
differential equations
with singularities.
Mem. Differential
Equations Math. Phys.
I. Kiguradze
A priori estimates of
solutions of nonlinear
boundary value
problems for singular in
phase variables higher
order differential
inequalities and
systems of differential
inequalities. Mem.
Differential Equations
Math. Phys.
S. Kharibegashvili, O. Boundary value
Jokhadze,
problem for a wave
equation with power
nonlinearity in the
angular domains.Proc.
A. Razmadze Math.
Inst.
N. Partsvania,
On positive solutions of
B. Půža
nonlinear boundary
value problems for
singular in phase
variables twodimensional differential
systems. Mem.
Differential Equations
Math. Phys

Volume 63 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis
gamomcemloba, Tbilisi

141-149
(9)

Volume 63 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis
gamomcemloba, Tbilisi

105-121
(17)

Volume 164 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis
gamomcemloba, Tbilisi

116-120
(5)

Volume 63 ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis
gamomcemloba, Tbilisi

151-156
(6)

anotaciebi
1. impulsuri diferencialuri sistemebisaTvis SemoRebulia arawrfivi sasazRvro amocanis
izolirebuli amonaxsnis cneba da napovnia im amocanaTa koreqtulobis sakmarisi pirobebi,
romelTac gaaCniaT izolirebuli amonaxsnebi.
2. droiTi cvladis mimarT singularuli ganzogadebuli diferencialuri sistemebisaTvis
dadgenilia arawrfiv aralokalur amocanaTa amoxsnadobis sakmarisi pirobebi.
3. fazuri cvladebis mimarT singularuli maRali rigis arawrfivi diferencialuri utolobebisa
da utolobaTa sistemebisaTvis dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa amonaxsnebis aprioruli
Sefasebebi.
4. kuTxovan areebSi talRis arawrfivi gantolebisaTvis gamokvleulia sasazRvro amocanebi
dirixlesa da puankares pirobebiT aramaxasiaTebel mzidebze. ganxilulia globaluri amonaxsnis
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arsebobis, erTaderTobisa da ararsebobis sakiTxebi. Seswavlilia agreTve amocanis lokaluri
amoxsnadoba da feTqebadi amonaxsnis arseboba.
5. fazuri cvladebis mimarT singularuli organzomilebiani diferencialuri sistemebisaTvis
dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobis sakmarisi pirobebi.
2) ucxoeTSi
statiebi (*-iT aRniSnulia impaqt-faqtorian JurnalebSi gamoqveynebuli statiebi)
#

avtori/avtorebi

1* M. Ashordia

2* M. T. Ashordia

3* M. Ashordia,
G. Ekhvaia,
N. Kekelia

4* G. Berikelashvili,
N. Khomeriki

5* I. Kiguradze

6* I. T. Kiguradze

7* I. Kiguradze,
Z. Sokhadze

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba
On the general nonlinear
boundary value problems for
impulsive systems with
singularities. Georgian Math. J.
A multipoint boundary value
problemfor systems of linear
generalized differential
equations with singularities.
(Russian) Differ. Uravn.;
translation in Differ. Equ.
On the solvability of general
boundary value problems for
systems of nonlinear impulsive
equations with finite and fixed
points of impulses.
Boundary Value Problems
On the convergence rate of a
difference solution of the
Poisson equation with fully
nonlocal constraints.
Nonlinear Analysis: Modeling
and Control
A priori estimates of solutions of
nonlinear boundary value
problems for singular in a phase
variable second order
differential inequalities.
Georgian Math. J.
Nonlinear nonlocal problems for
second-order differential
equations singular with respect
to the phase variable. (Russian)
Differ. Uravn.;
translation in Differ. Equ.
Positive solutions of periodic
type boundary value problems
for first order singular functional
differential equations. Georgian
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Jurnalis/
gamocemis adgili,
gamomcemloba
krebulis nomeri

gverdebis
raodenoba

Volume 21, No. 1 Walter De Gruyter &
Co., Germany

29-39
(11)

Volume 50, No. 8 Nauka/
Interperiodika,
Moscow;
Springer US, New
York, NY

995-1010
(17)

2014:157
Springer
doi:10.1186/s1366 International
1-014-0157-8 Publishing, Cham

1-23
(23)

Volume 19, No. 3 VilniusUniversity,
Institute of
Mathematics and
Informatics, Vilnius

367-381
(15)

Volume 21, No. 2 Walter De Gruyter &
Co., Germany

211-224
(14)

Volume 50, No. 8 Nauka/
Interperiodika,
Moscow;
Springer US, New
York, NY
Volume 21, No. 3 Walter De Gruyter &
Co., Germany

1025-1041
(17)

105-121
(17)

Math. J.
8* S. Kharibegashvili, Global and blowup solutions of Volume 205, No. 4
O. Jokhadze
a mixed problem with nonlinear
boundary conditions for a onedimensional semilinear wave
equation. (Russian) Mat. Sb.;
translation in Sb. Math.
9* N. Partsvania,
The nonlinear Kneser problem
2014:147
B. Půža
for singular in phase variables
doi:10.1186/s1366
second-order differential
1-014-0147-x
equations. Boundary Value
Problems

Nauka, Moscow;
IOP Publishing,
Bristol; London
Mathematical
Society, London;
Turpion, London
Springer
International
Publishing, Cham

121-148
(27)

1-17
(17)

anotaciebi
1. arawrfivi impulsuri diferencialuri sistemebisaTvis singularobebiT dadgenilia arawrfiv sasazRvro amocanaTa amoxsnadobis efeqturi sakmarisi pirobebi.
2. ganzogadoebuli wrfivi diferencialuri sistemebisaTvis singularobebiT dadgenilia mravalwertilovani amocanebis calsaxad amoxsnadobis efeqturi sakmarisi pirobebi.
3. arawrfivi impulsuri sistemebisaTvis ganxilulia sasazRvro amocanebi wrfivi aralokaluri sasazRvro pirobebiT da napovnia maTi amoxsnadobis sakmarisi pirobebi.
4. marTkuTxovan areSi ganxilulia puasonis gantoleba integralur SezRudvebiani aralokaluri pirobebiT. agebulia Sesabamisi sasrulsxvaobiani sqema, damtkicebulia misi calsaxad amoxsnadoba da
miRebulia krebadobis Sefaseba.
5. meore rigis arawrfivi diferencialuri utolobebisaTvis singularobebiT fazuri da droiTi
cvladebis mimarT miRebulia arawrfiv, aralokalur amocanaTa amonaxsnebis aprioruli Sefasebebi.
6. fazuri da droiTi cvladebis mimarT singularuli meore rigis Cveulebrivi diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia arawrfiv aralokalur sasazRvro amocanaTa dadebiTi amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
7. pirveli rigis singularuli funqcionalur-diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia periodulis tipis sasazRvro amocanaTa amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis optimaluri sakmarisi
pirobebi.
8. gamokvleulia Sereuli amocanatalRisarawrfivigantolebisaTvis dirixlesa da neimanis tipis
arawrfivisasazRvro pirobebiT. gantolebasa da sasazRvro pirobaSi Semavali arawrfivi wevrebis
gaTvaliswinebiT Seswavlilia amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakiTxebi. ganxilulia agreTvefeTqebadi amonaxsnis arsebobis SemTxvevebi.
9. fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis diferencialuri gantolebebisaTvis napovnia
knezeris arawrfivi amocanis amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
#
1

2

momxsenebeli/
momxseneblebi
m. aSordia,
n. kekelia
m. aSordia

forumis Catarebis
dro da adgili
antiperioduli sasazRvro
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris V
amocana wrfiv ganzogadebul
saerTaSoriso konferencia
gantolebaTa sistemebisaTvis
(q. baTumi, 8-12 seqtemberi, 2014 w.)
antiperioduli amocanis Sesaxeb Tsu andria razmaZis maTematikis
moxsenebis saTauri
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3

m. aSordia

4

g. berikelaSvili

5

g. berikelaSvili

6

g. berikelaSvili

7

i. kiRuraZe

8

s. xaribegaSvili,
b. midodaSvili

9

s. xaribegaSvili

10 o. joxaZe,
s. xaribegaSvili

11

s. xaribegaSvili,
o. joxaZe

12 n. farcvania

ganzogadebul diferencialur
gantolebaTa wrfivi
sistemebisaTvis
wrfiv ganzogadebul
diferencialur gantolebaTa
sistemebisaTvis antiperioduli
amocanis koreqtulobis Sesaxeb

institutis konferencia
(q. Tbilisi, 24-28 noemberi, 2014 w.)

profesor andria razmaZis dabadebidan 125
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)
ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi
maRali rigis sxvaobebiT
koreqciis meTodi
maTematikis institutis XXVIII
cvladkoeficientebiani elifsuri gafarToebuli seminaris sxdomebi
gantolebebisaTvis
(q. Tbilisi, 22-24 aprili, 2014 w.)
orsafexuriani sasarulsaqarTvelos maTematikosTa kavSiris V
sxvaobiani meTodi puasonis
saerTaSoriso konferencia
gantolebisaTvis
(q. baTumi, 8-12 seqtemberi, 2014 w.)
erTi aralokaluri sasazRvro
profesor andria razmaZis dabadebidan 125
amocanis sustad amoxsnadobis
wlisTavisadmi miZRvnilisaerTaSoriso
Sesaxeb wonian sobolevis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
sivrceSi
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)
fazuri cvladebis mimarT
profesor andria razmaZis dabadebidan 125
singularuli diferencialuri
wlisTavisadmi miZRvnilisaerTaSoriso
sistemebis dadebiTi perioduli vorkSopi diferencialur gantolebaTa
amonaxsnebi
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)
droiT aralokaluri erTi
saqarTvelos maTematikosTa kavSiris V
amocanis amoxsnadobis Sesaxeb
saerTaSoriso konferencia
mravalganzomilebiani talRis
(q. baTumi, 8-12 seqtemberi, 2014 w.)
gantolebisaTvis xarisxovani
arawrfivobiT
droiT aralokaluri erTi
profesor andria razmaZis dabadebidan 125
amocanis amoxsnadobis Sesaxeb
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
mravalganzomilebiani talRis
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
gantolebisaTvis xarisxovani
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
arawrfivobiT
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)
perioduli amocanis Sesaxeb
profesor andria razmaZis dabadebidan 125
arawrfivi telegrtafis
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso
gantolebisaTvis puankares
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
sasazRvro piorobiT
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)
kuTxovan areebSi zarembas tipis Tsu andria razmaZis maTematikis
amocanis Sesaxeb talRis
institutis konferencia
arawrfivi gantolebisaTvis
(q. Tbilisi, 24-28 noemberi, 2014 w.)
orwertilovani sasazRvro
Tsu andria razmaZis maTematikis
amocanebis eqstremaluri
institutis konferencia
amonaxsnebis Sesaxeb meore rigis (q. Tbilisi, 24-28 noemberi, 2014 w.)
arawrfivi diferencialuri
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13 n. farcvania,
b. puJa

gantolebebisaTvis Zlieri
singularobebiT
arawrfiv sasazRvro amocanaTa
dadebiTi amonaxsnebi fazuri
cvladebis mimarT singularuli
organzomilebiani
diferencialuri sistemebisaTvis

profesor andria razmaZis dabadebidan 125
wlisTavisadmi miZRvnilisaerTaSoriso
vorkSopi diferencialur gantolebaTa
Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE-2014
(q. Tbilisi, 18-20 dekemberi, 2014 w.)

moxsenebaTa anotaciebi
1. ganzogadoebul diferencialur gantolebaTa wrfivi sistemebisaTvis dadgenilia antiperioduli
amocanis calsaxad amoxsnadobis sakmarisi pirobebi.
2. ganzogadoebul diferencialur gantolebaTa wrfivi sistemebisaTvis dadgenilia antiperioduli
sasazRvro amocanis calsaxad amoxsnadobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
3. ganzogadoebuli wrfivi diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia antiperioduli sasazRvro
amocanis koreqtulobis aucilebeli da sakmarisi pirobebi.
4. ganxilulia sakiTxi dirixles amocanis amonaxsnis agebis Sesaxeb orsafexuriani sasrulsxvaobiani
sqemiT. damtkicebulia koreqtirebuli sqemiT maRali rigis krebadoba.
5. puasonis gantolebisaTvis ganxilulia Sereuli sasazRvro amocana. am amocanis amonaxsni agebulia
maRali rigis sasrulsxvaobiani sqemiT.
6. mravalganzomilebiani elifsuri gantolebisaTvis dadgenilia erTi aralokaluri sasazRvro amocanis susti amonaxsnis aresbobis sakmarisi pirobebi.
7. fazuri cvladebis mimarT singularuli diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia dadebiTi perioduli amonaxsnebis arsebobisa da erTaderTobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi.
8. Seswavlilia droiT aralokaluri amocana mravalganzolebiani talRis gantolebisaTvis xarisxovani arawrfivobiT. dadgenilia amonaxsnis arsebobis, erTaderTobisa da ararsebobis sakmarisi pirobebi.
9. gamokvleulia erTi droiT aralokaluri amocana mravalganzomilebianarawrfiv hiperbolur gantolebaTa erTi klasisaTvis, romelTa kerZo SemTxvevebs warmoadgenen perioduli da antiperioduli
amocanebi. napovnia pirobebi amocanis monacemebze, romlebic uzrunvelyofen arsebobasa da erTaderTobas. ganxilulia agreTve SemTxvevebi, rodesac amocanas ar gaaCnia amonaxsni.
10. telegrafis arawrfivi gantolebisaTvis gamokvleulia droiT perioduli amocana sivrciTi
cvladiT dirixlesa da puankares sasazRvro pirobebiT. dadgenilia amonaxsnis arsebobis, ararsebobisa da erTaderTobis sakmarisi pirobebi.
11. kuTxovan areebSi gamokvleulia zarembas tipis amocana talRis arawrfiv gantolebaTa erTi klasisaTvis. dadgenilia pirobebi, romlebic uzrunvelyofen globaluri amonaxsnis arsebobasa da erTaderTobas. ganxilulia agreTve lokalur da feTqebad amonaxsnTa arsebobis sakiTxebi.
12. meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebisaTvis Zlieri singularobebiT dadgenilia
maqsimaluri da minimaluri amonaxsnebis arsebobis sakmarisi pirobebi.
13. fazuri cvladebis mimarT singularuli organzomilebiani diferencialuri sistemebisaTvis dadgenilia dadebiTi amonaxsnebis arsebobis sakmarisi pirobebi.
2) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
M. Ashordia,
G. Ekhvaia

moxsenebis saTauri
On a two-point boundary value
problem for systems of linear
generalized differential equations
with singularities
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forumis Catarebis dro da adgili
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value
Problems – WBVP-2014
(Brno, Czech Republic, January 21-24, 2014)

2

G. Berikelashvili,
M.M. Gupta,
B. Midodashvili,

3

I. Kiguradze

4

I. Kiguradze

5

N. Partsvania

On the improvement of
convergence rate of difference
schemes with high order
differences for a convectiondiffusion equation
Nonlinear nonlocal boundary value
problems for singular in a phase
variable second order differential
equations
Monotone solutions of the Cauchy
problem for singular in phase
variables nonlinear ordinary
differential equations
The nonlinear Kneser problem for
singular in phase variables second
order nonlinear differential
equations

12th International Conference of Numerical
Analysis and Applied Mathematics – ICNAAM
2014
(Rhodes, Greece, September 22-28, 2014)
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value
Problems – WBVP-2014
(Brno, Czech Republic, January 21-24, 2014)
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value
Problems – WBVP-2014
(Brno, Czech Republic, January 21-24, 2014)
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value
Problems – WBVP-2014
(Brno, Czech Republic, January 21-24, 2014)

moxsenebaTa anotaciebi
1. ganzogadoebul diferencialur gantolebaTa sistemebisaTvis singularobebiT dadgenilia orwertilovan sasazRvro amocanaTa calsaxad amoxsnadobis efeqturi sakmarisi pirobebi.
2. ganxilulia konveqcia-difuziis samganzomilebiani amocana cvladi koeficientebiT konveqciur wevrebTan. dadgenilia Sesabamisi sxvaobiani sqemis maRali rigiT krebadoba.
3. fazuri cvladis mimarT singularuli meore rigis diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia arawrfiv, aralokalur sasazRvro amocanaTa amoxsnadobis optimaluri sakamrisi pirobebi.
4. fazuri cvladebis mimarT singularuli maRali rigis diferencialuri gantolebebisaTvis napovnia koSis amocanis monotonuri amonaxsnis arsebobis aragaumjobesebadi sakmarisi pirobebi
5. fazuri cvladebis mimarT singularuli meore rigis arawrfivi diferencialuri gantolebebisaTvis dadgenilia knezeris arawrfivi amocanis amoxsnadobis optimaluri sakmarisi pirobebi.
damatebiTi informacia


saerTaSoriso samecniero forumebze wakiTxuli moxsenebebis Tezisebi

1.

M. Ashordia and G. Ekhvaia, On a two-point boundary value problem for systems of linear generalized
differential equations with singularities. Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP2014, Brno, Czech Republic, January 21-24, 2014;
http://users.math.cas.cz/~sremr/wbvp2014/abstracts/ashordia.pdf.

2.

M. Ashordia and N. Kekelia, On the antiperiodic problem for linear generalized differential systems.
Abstracts of theV Annual Conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia, September 812, 2014, pp. 60-61.

3.

M. Ashordia, On the well-possed question of the antiperiodic problem for systems of linear generalized
differential equations. Abstracts of the International Workshop on the Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi, Georgia, December 18-20, 2014, pp. 7-10;
http://www.rmi.ge/eng/ QUALITDE-2014/workshop_2014.htm

4.

G.Berikelashvili and B. Midodashvili, On the two-stage finite-difference method for solving of a mixed
boundary value problem for the Poisson equation. Abstracts of theV Annual Conference of the Georgian
Mathematical Union, Batumi, Georgia, September 8-12, 2014, pp. 70-71.
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5.

G. Berikelashvili and N. Khomeriki, On a weak solvability of one nonlocal boundary-value problem in
weighted Sobolev space. Abstracts of the International Workshop on the Qualitative Theory of Differential
Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi, Georgia, December 18-20, 2014, pp. 20-21;
http://www.rmi.ge/eng/ QUALITDE-2014/workshop_2014.htm

6.

O. Jokhadze and S. Kharibegashvili, On the periodic problem for the nonlinear telegraph equation with a
boundary condition of Poincare. Abstracts of the International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi, Georgia, December 18-20, 2014, pp. 62-64;
http://www.rmi.ge/eng/ QUALITDE-2014/workshop_2014.htm

7.

I. Kiguradze, Nonlinear nonlocal boundary value problems for singular in a phase variable second order
differential equations. Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2014, Brno,
Czech Republic, January 21-24, 2014; http://users.math.cas.cz/~sremr/wbvp2014/abstracts/vano1.pdf

8.

I. Kiguradze, Monotone solutions of the Cauchy problem for singular in phase variables nonlinear ordinary
differential equations. Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2014, Brno, Czech
Republic, January 21-24, 2014; http://users.math.cas.cz/~sremr/wbvp2014/abstracts/vano2.pdf

9.

I. Kiguradze, Positive periodic solutions of singular in phase variables differential systems. Abstracts of the
International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi,
Georgia, December 18-20, 2014, pp. 73-76; http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2014/workshop_2014.htm.

10. S. Kharibegashvili and B. Midodashvili, A nonlocal problem for semilinear multidimensional wave equation.
Abstracts of theV Annual Conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia, September 812, 2014, pp. 110-111.
11. S. Kharibegashvili, On the solvability of one nonlocal in time problem for multidimensional wave
equations with power nonlinearity. Abstracts of the International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi, Georgia, December 18-20, 2014, p. 72;
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE-2014/workshop_2014.htm.
12. N. Partsvania, The nonlinear Kneser problem for singular in phase variables second order nonlinear
differential equations. Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2014, Brno, Czech
Republic, January 21-24, 2014; http://www.math.cas.cz/~sremr/wbvp2014/abstracts/nino.pdf.
13. N. Partsvania and B. Půža, Positive solutions of nonlinear boundary value problems for singular in phase
variables two-dimensional differential systems. Abstracts of the International Workshop on the Qualitative
Theory of Differential Equations – QUALITDE-2014, Tbilisi, Georgia, December 18-20, 2014, pp. 116-118;
http://www.rmi.ge/eng/ QUALITDE-2014/workshop_2014.htm.
 Catarebuli samecniero forumebi
ganyofilebis mier organizebuli iyo prof. a. razmaZis dabadebidan 125 wlisTavisadmi
miZRvnili saerTaSoriso vorkSopi diferencialur gantolebaTa Tvisebriv TeoriaSi _ QUALITDE2014, romelic Catarda TbilisSi 2014 wlis 18-20 dekembers.
ganyofileba CexeTis mecnierebaTa akademiis maTematikis institutis brnos filialTan erTad
monawileobas Rebulobda sasazRvro amocanebSi CexeT-saqarTvelos vorkSopis (WBVP-2014)
organizebaSi.WBVP-2014-is muSaobaSi monawileoba miiRes ivane kiRuraZem, malxaz aSordiam da nino
farcvaniam, rogorc mowveulma momxseneblebma.
 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
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Applied Mathematics, Statistics and Informatics”, xolo
“Дифференциальные уравнения”, “Nonlinear Analysis”.

rogorc

recenzenti

_

JurnalebTan:

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2014 saprogramo komitetis Tavmjdomare.
malxaz aSordia: iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2014 saorganizacio komitetis wevri.
givi berikelaSvili:
Reviews”-Tan.

rogorc

referenti, TanamSromlobda referatur Jurnal “Mathematical

iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2014 saorganizacio komitetis wevri.
nino farcvania: rogorc recenzenti, TanamSromlobda saerTaSoriso JurnalebTan “Boundary Value
Problems”,“Miskolc Mathematical Notes”.
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-2014 saorganizacio komitetis Tavmjdomare.
brnos teqnologiuri universitetis maTematikisa da informatikis institutis direqtor b. puJasTan erTad moamzada erToblivi samecniero naSromi, romlis Sedegebi gamoqveynda JurnalSi
“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”da moxsenda saerTaSoriso vorkSops
QUALITDE-2014.
sergo
xaribegaSvili:
rogorcsaredaqcio
kolegiis
wevri,TanamSromlobda
saerTaSoriso
JurnalebTan: “Georgian Mathematical Journal” da “Memoirs on Differential Equations and Mathematical
Physics”.
iyo saerTaSoriso vorkSopis QUALITDE-2014 saprogramo komitetis wevri.

maTematikuri fizikis ganyofileba
I. 1. maTematikuri fizikis ganyofileba
I. 2. ganyofilebis gamge: profesori roland duduCava
I. 3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba: roland duduCava, Tengiz buCukuri,
avTandil gaCeCilaZe, roland gaCeCilaZe, daviT kapanaZe, oTar Wkadua.
TanamSromlebi sazogadoebriv sawyisebze: ekaterine peseckaia, medea caava, TamTa
wuwunava.

#

1

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli da
samuSaos
samuSaos Semsruleblebi
Sesrulebuli samuSaos dasaxelmZRvaneli
xeleba mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
მაქსველის სისტემა ანიზოტროპულ რ.დუდუჩავა,
რ.დუდუჩავა, დ.კაპანაძე, ო.
გარემოში
დ.კაპანაძე
ჭკადუა, თ. ბუჩუკური, მ.ცაავა
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2

3

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
1. შესწავლილია ზოგიერთი ეკრანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა როგორც მაქსველის ასევე
ჰელმჰოლცის განტოლებებისათვის. ამოცანები დაყვანილია საზღვარზე ინტეგროდიფერენციალურ განტოლებებზე და მათი შესწავლა მოხდა ფსევდოდიფერენციალური
ოპერატორების
თვისებების
გამოყენებით, ზოგიერთ
შემთხვევაში
მიღებულია
არსებობისა და რეგულარობის შედეგები.
2. ნაპოვნია მელინის კონვოლუციის განტოლების ფრედჰოლმურობის კრიტერიუმი
ბესელის პოტენციალთა სივრცეებში
samuSaos dasaxeleba
samuSaos
samuSaos Semsruleblebi
xelmZRvaneli
ლოკალიზებული ინტეგრალურ
დ. ნატროშვილი
ო.ჭკადუა,თ. ბუჩუკური, დ.
განტოლებათა მეთოდი ელექტრონატროშვილი
მაგნეტო-დრეკადობისარაერთგვაროვანიანიზოტროპულითეორიის
რობენის ტიპის ამოცანისათვის.
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
განვითარებულია
ლოკალიზებული
პარამეტრიქსის
მეთოდი
ელექტრო-მაგნეტოდრეკადობის არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული თეორიის 3-განზომილებიანი რობენის
ტიპის ამოცანის შემთხვევაში. გრინის ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულისა და
ლოკალიზებული პოტენციალების გამოყენებით რობენის ტიპის ამოცანა დაიყვანება
ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცულ
ინტეგრალურ
განტოლებათა
სისტემაზე.
შესწავლილია რობენის ტიპის სასაზღვრო ამოცანისა და მიღებულ ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემის ეკვივალენტობა. ვინერ-ჰოფის
ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ლოკალიზებული სასაზღვროსივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა ოპერატორი, რომელიც ეკუთვნის ბუტედემონველის
ალგებრას, არის ფრედჰოლმური და დადგენილია მისი შებრუნებადობა შესაბამის
სობოლევის სივრცეებში. am mimarTulebiT momzadebulia gamosacemad erTi statia.
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
samuSaos Semsruleblebi
s.
mixailovi
(brunelis
o.Wkadua, ს. მიხაილოვი,
ლოკალიზებული სასაზღვროd.natroSvili
სივრცული განტოლებები აკ- universiteti, didi
britaneTi)
უსტიკური გაბნევის ამოცანებში არაერთგვაროვანი ანიზოტროპული დაბრკოლებებით
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
განხილულია დროით ჰარმონიული აკუსტიკური ტალღის გაბნევის ამოცანა. შესაბამისი
მათემატიკური ამოცანა ფორმულირდება როგორც ტრანსმისიის ამოცანა, როცა სასრულ
არეში მოცემულია ზოგადი სკალარული ცვლადკოეფიციენტებიანი ელიფსური
დიფერენციალური განტოლება, ხოლო უსასრულო არეში ცვლადკოეფიციენტებიანი
ჰელმჰოლცის ტიპის განტოლება. ლოკალური პარამეტრიქსის საშუალებით ტრანსმისიის
ამოცანა დაიყვანება ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ ინტეგრალურ განტოლებათა
სისტემაზე.
ნაჩვენებია ეკვივალენტობა
ლოკალიზებულ სასაზღვრო-სივრცულ
ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემასა და ტრანსმისიის ამოცანას შორის. ვინერ-ჰოფის
ფაქტორიზაციის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია შესაბამისი
ლოკალიზებულ
სასაზღვრო-სივრცული
ინტეგრალური
ოპერატორის
ფრედჰოლმურობა
და
დამტკიცებულია მისი შებრუნებადობა სობოლევის ტიპის სივრცეებში. ამ შედეგებზე
დაყრდნობით მომზადებულია გამოსაცემად ერთი სტატია.
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samuSaos dasaxeleba

samuSaos
samuSaos Semsruleblebi
xelmZRvaneli
drekadobis Teoriisstatikis da რ. gaCeCilaZე
ა. gaCeCilaZე, რ. gaCeCilaZე
dinamikissasazRvro sakontaqto
amocana erTgvarovanihemitropuli sxeulisaTvis xaxunis
gaTvaliswinebiT
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
განხილულია დრეკადობის თეორიის დინამიკის სამგანზომილებიანი სასაზღვროსაკონტაქტო
ამოცანა ერთგვაროვანი ჰემიტროპული სხეულებისათვის ხახუნის
გათვალისწინებით. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა გრინის ფორმულის და
პოტენციალური ენერგიის ფორმის დადებითად განსაზღვრულობის გამოყენებით.
ამონახსნის არსებობის შესწავლისათვის განსახილველი ამოცანა ეკვივალენტურად დაგვყავს
სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე. ეს უტოლობა ეკვივალენტურად დაიყვანება
რეგულიარიზებულ მცირე პარამეტრზე დამოკიდებულ ვარიაციულ
განტოლებაზე,
რომლის ამოხსნადობის საკითხი შეისწავლება ფაედო-გალიორკინის მეთოდის მეშვეობით .
რეგულიარიზებული ვარიაციული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული
შეფასებების და პარამეტრის მიმართ ზღვარზე გადასვლის შედეგად მიიღება ძირითადი
ამოცანის ამონახსნის არსებობის დებულება.
საანგარიშო წლის განმავლობაში შესწავლილი იქნა აგრეთვე drekadobis Teoriis
statikis sasazRvro_sakontaqto amocanahemitropuli sxeulebisaTvis,rodesac
xaxunis Zala warmoiqmneba ara mxebi mimarTulebiT gadaadgilebisas, aramed
normalis mimarTulebis gaswvriv. განიხილება ორი შემთხვევა, კოერციტიული
(როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის ნაწილით ჩამაგრებულია) და არაკოერციტიული
(საზღვარი არ არის ჩამაგრებული) შემთხვევა. სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა პოტენციალთა თეორიისა და სტეკლოვ-პუანკარეს ოპერატორის მეშვეობით ეკვივალენტურად
დაიყვანება სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე. ვარიაციულ უტოლობათა ზოგად
თეორიაზე დაყრდნობით gamokvleulia am amocanis susti amonaxsnis arsebobisa
da erTaderTobis sakiTxi. აგრეთვე კოერციტიულ შემთხვევაში ამონახსნის ამოცანის
მონაცემებზე უწყვეტად დამოკიდებულების საკითხი. ამ შემთხვევაში ამოცანა ამოხსნადია
უპირობოდ, ხოლო არაკოერციტიულ შეთხვევაში ცხადი სახით იწერება ამონახსნის
არსებობის აუცილებელი პირობა. ეს პირობა გარკვეულ დამატებით შეზღუდვებში
წარმოადგენს ამონახსნის არსებობის საკმარის პირობასაც. ეს საკითხებიგაფორმებულია
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სტატიის სახით და გადაცემულია ჟურნალ ,,ДифференциальныеУравнения,,-ში.
saxelmwifo grantiT dafinansebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi

#

damfinansebeli
proeqtis
proeqtis
organizacia
xelmZRvaneli Semsruleblebi
1
ეკრანის ტიპის ამოცანები
შოთა რუსთაველის
დ. კაპანაძე
დ. კაპანაძე,
ანიზოტროპული მაქსველის ეროვნული სამეცნიერო
რ. დუდუჩავა,
ე. პესეცკაია
განტოლებებისათვის:
ფონდი
ასიმპტოტური ანალიზი და
რიცხვითი მიახლოებები
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
შესწავლილია ზოგიერთი ეკრანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანა ჰელმჰოლცისა და მაქსველის
განტოლებებისათვის. არსებობის, ერთადერთობისა და რეგულარობის შედეგები მიღებულია
proeqtis dasaxeleba
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ვინერ-ჰოფის, ჰანკელის და ფსევდოდიფერენციალური ოპერატორების თვისებების გამოყენებით.
მიღებული შედეგები წარმოდგენილია მათემატიკურ ჟურნალებში ორი გამოქვეყნებული
სტატიის სახით. მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ორი საკონფერენციო თეზისი,
რომლებიც მოხსენებული იყო საერთაშორისო ვორკშოპებსა და კონფერენციებზე „Third Wiener-

Hopf Workshop“ და „Caucasian Mathematics Conference“.
proeqtis
proeqtis
xelmZRvaneli Semsruleblebi
e. Sargorodski,
e. Sargorodski
r.duduCava, T.
(kings koleji,
buCukuri, m.
Txeli garsisasimptolondoni, didi
turimodeli
caava g.tefnaZe,
britaneTi)r.
T. wuwunava
duduCava
(saz. sawyis.)
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
1. potencialTa meTodiT da laqs-milgramislemis gamoyenebiTSeswavlilia
laplas- beltramis ოპერატორისთვის ჰიპერზედაპირზე დასმული
Sereuli
sasazRvro amocanis amoxsnadoba da amonaxsnis erTaderToba klasikuri
dasmiT
2. potencialTa
meTodiT
gamoyenebiTSeswavlilia
laplasbeltramis
ოპერატორისთვის ჰიპერზედაპირზე დასმული
Sereuli sasazRvro amocanis
amoxsnadoba araklasikuri dsmiT. moZebnilia amoxsnadobis kriteriumi
zedapiris
normalTa
veqtoruli
velis
zedapiridan
3. damtkicebulia
marTebuli gagrZelebis arseboba da erTaderToba, dadgenilia arawrfiv
eikonalur gantolebasTan am problemis kavSiri.
4. მიღებულია კლასიკური პუანკარეს, კორნის და ფრიდრიხსის უტოლობების და მათი
განზოგადოებების ახალი დამტკიცება.
5. Seswavlilia gama-krebadobis gamoyeneba maTematikuri fizikis konkretul
amocanebSi. kerZod:
5.1. giunteris
warmoebulebis
gamoyenebiT
აღწერილია
Txel
ფენაSi
siTbosgavrcelebis gantolebისთვის დასმული შერეული სასაზღვრო ამოცანა და
gama-krebadobis gamoyenebით დასაბუთებულია, რომ როდესაც ფენის სისქე
მიისწრაფის ნულისკენ, შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნები მიისწრაფიან
ფენის შუაზედაპირზე laplas- beltramis არაერთგვაროვანი განტოლებისთვის
დასმული დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნებისკენ.
5.2. giunteris warmoebulebis gamoyenebiT აღწერილია Txeli drekadi fenis
arawrfivi energiis integrali da damtkicebulia rom rodesac fenis
sisqe miiswrafis nulisaken, Sesabamisi arawrfivi energiis integrali
ikribeba
Sua
zedapirze
ganmartebuli
oradwrfivi
energiis
integralisaken, romelSic monawileobs zedapiris meore fundamenturi
forma, Cawerili giunteris warmoebulebSi
mravalkomponentiani
SoTa rusTavelis
d. natroSvili d. natroSvili,
erTgvarovani da
T. buCukuri,
erovnuli samecniero
araerTgvarovani drekadi fondi, granti
o. Wkadua
struqturebis dinamikis
FR/286/5-101/13
maTematikuri modelebis
gamokvleva
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
პირველი ეტაპის შედეგები:
განხილულია ganzogadebuli Termo-eleqtro-magnetoproeqtis dasaxeleba

2

3

damfinansebeli
organizacia
SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero
fondi, grantiDI/10/5101/12,xelSekruleba
13/14,
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drekadobis grin-lindseis modelisaTvis
da grin-nagdis ganzogadebuli
Termo-piezoeleqtrobis მოდელისათვისდასმული სასაზღვრო ამოცანები. ამ მოდელებში თერმოდრეკადობის კლასიკური მოდელებისაგან განსხვავებით სითბო ვრცელდება
სასრული სიჩქარით. განხილული ამოცანები დაყვანილია ვარიაციულ სახეზე. miRebulia
ამონახსნის წარმოდგენის ფორმულები, დამტკიცებულია erTaderTobis Teoremebi
შესაბამისი dinamikuri da elifsuri fsevdorxevis amocanebisaTvis.
ამ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებულია ორი პრეპრინტი.

publikaciebi:
a) saqarTveloSi
statiebi
statiis saTauri,
Jurnalis/
gamocemis
gverdebis
Jurnalis/krebulis krebulis
adgili,
raodenoba
dasaxeleba
nomeri
gamomcemloba
1
A.Gachechiladze, Dynamical Contact
Georgian Math. J. დე გრუიტერი,
21
R. Gachechiladze, Problems with Friction 21 (2014), №2.
მიუნხენი
D.Natroshvili
(გერმანია)
for Hemitropic Elastic
Solids.
anotaciebi
1. განხილულია დრეკადობის თეორიის დინამიკის სამგანზომილებიანი სასაზღვროსაკონტაქტო
ამოცანა
ერთგვაროვანი
ჰემიტროპული
სხეულებისათვის
ხახუნის
გათვალისწინებით. დამტკიცებულია ამონახსნის ერთადერთობა გრინის ფორმულის და
პოტენციალური ენერგიის ფორმის დადებითად განსაზღვრულობის გამოყენებით. ამონახსნის
არსებობის შესწავლისათვის განსახილველი ამოცანა ეკვივალენტურად დაგვყავს სივრცით
ვარიაციულ უტოლობაზე. ეს უტოლობა ეკვივალენტურად დაიყვანება რეგულიარიზებულ
მცირე პარამეტრზე დამოკიდებულ ვარიაციულ
განტოლებაზე, რომლის ამოხსნადობის
საკითხი შეისწავლება ფაედო-გალიორკინის მეთოდის მეშვეობით . რეგულიარიზებული
ვარიაციული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული შეფასებების და პარამეტრის
მიმართ ზღვარზე გადასვლის შედეგად მიიღება ძირითადი ამოცანის ამონახსნის არსებობის
დებულება.
#

avtori/
avtorebi

b) ucxoeTSi
statiebi
#
1

2

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba
L.P. Castro and D. Mixed boundary value
Kapanadze
problems of diffraction by a
half-plane with an obstacle
perpendicular to the
boundary,
D. Kapanadze,
Improved algorithm for
G. Mishuris,
analytical solution of the
E. Pesetskaya
heat conduction problem in
doubly periodic 2D
composite materials,

avtori/
avtorebi

gamocemis
gverdebis
adgili,
raodenoba
gamomcemloba
16
Mathematical Methods Wiley
in the Applied Sciences
37(2014)
Jurnalis/
krebulis nomeri

Complex Variables and Taylor & Francis 25
Elliptic Equations
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3.

L.P. Castro,
Diffraction from Polygonal- Operator Theory,
Birkhäuser,
R.Duduchava, F.O. Conical Screens - an opera- Operator Algebras and Basel,
Speck,
tor approach.
Applications

25

vol. 242

4.

R. Duduchava,
M.Tsaava,
T.Tsutsunava

Mixed boundary value
problem onHypersurfaces

International Journal of Hindawi
Publishing
Diff.Equations, 2014,
Corporation
Article ID 245350

5.

L.P. Castro,
D. Kapanadze

Diffraction by a half-plane
with different face impedances on an obstacle
perpendicular to the
boundary

Communications
Mathematical
inMathematicalAnalysis, Reaserch
17, 2014
Publishers

6.

L.P. Castro,
D. Kapanadze,
E. Pesetskaya

1.

2.

3.

4.

8

20

A heat conduction problem ZAMM - Journal of
14
Wiley
of 2D unbounded
Applied Mathematics
composites with imperfect and Mechanics, 2014
contact conditions
Aanotaciebi
შესწავლილია შერეული 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, მიღებულია
არსებობისა და რეგულარობის შედეგები.
შესწავლილია ორგანზომილებიან უსასრულო პერიოდული კომპოზიტური სხეულისთვის
სითბოს გავრცელების ამოცანა. რიცხვითი მიახლოებების მაღალის სიზუსტით ჩატარების
მიზნით შემუშავებულია ახალი ალგორითმი და ჩატარებულია შესაბამისი გამოთვლები.
ნაშრომის მიზანია რეზოლვენტური ოპერატორის ცხადი აგება დიფრაქციის თეორიის
სასაზღვრო ამოცანათა ერთი კლასისათვის. ამოცანა ჩამოყალიბებულია სასაზღვრო ამოცანის
ენაზე 3-განზომილებიანი ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო
პირობებით
პოლინომიალურ-კონუსური ფორმის ბრტყელ ეკრანზე, რომელიც შეიცავს
უსასრულო და მრავლადბმული ეკრანის შემთხვევებს. მეტოდი ემყარება ოპერატორულთეორიულ ტექნიკას ჰილბერტის სივრცეში, როგორიცაა მეტრიკული დაწყვილება და
ორთოგონალური პროექტორები, რაც წარმოადგენს ახალ მიდგომას მოცემული ამოცანების
კვლევაში. დადგენილია მრავალრიცხოვანი კავშირები, მაგალიტად ვინერ-ჰოპფის კლასიკურ
ოპერატორებთან სობოლევის სივრცეებში და ზოგადი ვინერ-ჰოპფის
ოპერატორებთან
ჰილბერტის სივრცეებში. ადრე მიღებული შედეგები განზოგადოებულია, კერძოდ,
მრავლადბმული ეკრანებისათვის.~
ნაშრომში
გამოკვლეულია
შერეული
დირიხლე-ნეიმანის
სასაზღვრო
ამოცანები
ანიზოტროპული
მატრიცული
ლაპლას-ბელტრამის
განტოლებისათვის
გლუვ
ჰიპერზედაპირზე გლუვი საზღვრით ევკლიდურ სივრცეში კლასიკური დასმით ბესელის
პოტენციალტა სივრცეში H1. საზღვარი გაყოფილია ორ ნაწილად, ერტ ნაწილზე მოცემულია
დირიხლეს, ხოლო მეორზე-ნეიმანის სასაზღვრო პირობა. ამონახსნის არსებობა და
ერტადერთობა დამტკიცებულია ლაქს-მილგრამის ლემის მეშვეობით. როგორც დამხმარე
დებულება დამტკიცებულია ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორის შებრუნებადობა შეკრულ
(უსაზღვრო) ზედაპირზეH3->Hs-2სივრცეებში ისეთ ფუნქციებზე რომელტა საშუალო
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ზედაპირზე ნულის ტოლია.
5. შესწავლილია იმპედანსის 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.
6. შესწავლილია ორგანზომილებიან უსასრულო პერიოდული კომპოზიტური სხეულისთვის
სითბოს გავრცელების ამოცანაარაიდეალური საკონტაქტო პირობებით. მიღებულია ამოცანის
არსებობისა და ერთადერთობის შედეგები. ჩატარებულია რიცხვითი გამოთვლები.
გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები
#

avtori/
avtorebi

1*

O.Chkadua,
S. Mikhailov,
D. Natroshvili

2

R. Duduchava,
E.Shargorodsky,
G.Tephnadze

3.

T. Buchukuri,
R.Duduchava,
G.Tephnadze,

7.

R. Duduchava,
M.Tsaava,
T.Tsutsunava

8.

R. Duduchava,

9.

L.P. Castro,
D. Kapanadze

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba
Localized Boundary-Domain Integral
equations approuch
for Dirichlet Problem for self-edjoint
Second order Strongly Elliptic Systems with Variable
Coefficients.
Extension of the
unit normal vector
field to a
hypersurface
Laplace-Beltrami
equation on
hypersurfaces and
$\Gamma$convergence.
Mixed boundary
value problems for
the LaplaceBeltrami equation
On Poincare,
Friedrichs and
Korns inequalities
on domains and
hypersurfaces
Wave diffraction
by wedges having
arbitrary aperture
angle

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

Journal of Integral Rocky Mountain
Equations and
Mathematics
Applications
Consortium

36

Georgian
Mathematical
Journal

დე გრუიტერი,
მიუნხენი
(გერმანია)

6

Mathematical
Methods in
Applied Sciences

Springer

38

Integral Equations Springer
and Operator
Theory

29

Annals of
Functional
Analysis

Tusi Mathematical 13
Research Group

J. Math. Anal.
Appl.

Elsevier
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20

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi
#

momxsenebeli/
momxseneblebi

moxsenebis saTauri

1

რ. დუდუჩავა

Mellin Convolution Equations in
Bessel Potential Spaces

2

რ. დუდუჩავა, თ. ბუჩუკური

პლენარული მოხსენება:
Boundary Value Problems Of
Heat Transfer In Thin Layers

3

რ. დუდუდჩავა, მ. ცაავა,
თ.წუწუნავა

ÛÄÒÄÖËÉ ÓÀÓÀÆÙÅÒÏ
ÀÌÏÝÀÍÀËÀÐËÀÓ-ÁÄËÔÒÀÌÉÓ
ÂÀÍÔÏËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ

4.

5
6
7

8

9.
8.
10.

1.

forumis Catarebis
dro da adgili
5-6 სექტემბერი, თბილისი
Caucasian Mathematics
Conference
V International Conference of the
Georgian Mathematical Union,
Batumi 8-12September (2014)
24-28 ნოემბერი,თბილისი, ა.
რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტის ყოველწლიური
კონფერენცია

ÄÒÈÄÖËÏÅÀÍÉÍÏÒÌÀËÄÁÉÓ
V International Conference of the
ÅÄØÔÏÒÖËÉ ÅÄËÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
Georgian Mathematical Union,
äÉÐÄÒÆÄÃÀÐÉÒÉÃÀÍ ÃÀ
Batumi 8-12September (2014)
ÄÉÊÏÍÀËÖÒÉÂÀÍÔÏËÄÁÀ
V International Conference of the
ÛÄÒÄÖËÉ ÓÀÓÀÆÙÅÒÏ
Ò.ÃÖÃუÜÀÅÀ, Ì.ÝÀÀÅÀ,
ÀÌÏÝÀÍÀËÀÐËÀÓ-ÁÄËÔÒÀÌÉÓ
Georgian Mathematical Union,
È.ßÖßÖÍÀÅÀ,
ÂÀÍÔÏËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ
Batumi 8-12September (2014)
Crack Impedance-Dirichlet
5-6 სექტემბერი, თბილისი
დ. კაპანაძე
Boundary Value Problemsof
Caucasian Mathematics
Diffraction in a Half-Plane
Conference
დ. კაპანაძე
ეკრანის მიერ
24-28 ნოემბერი,თბილისი, ა.
ელექტრომაგნიტური
რაზმაძის მათემატიკის
ტალღების გაბნევის შესახებ ინსტიტუტის ყოველწლიური
კონფერენცია
ო. ჭკადუა, დ. ნატროშვილი
Localized Boundary-Domain
Caucasian Mathematics
Integral Equations Approach for Conference CMC 1, Tbilisi,
Problems of the Theory of Piezo- September 5-6, 2014.
Elasticity for Inhomogeneous
Solids
V International Conference of the
თ. ბუჩუკური, რ. დუდუჩავა Boundary Value Problems Of
Heat Transfer In Thin Layers
Georgian Mathematical Union,
Batumi 8-12September (2014)
An Alternative Monotonicity
V International Conference of the
ა. გაჩეჩილაძე
Method in Quasi-Variational
Georgian Mathematical Union,
Inequalities.
Batumi 8-12September (2014)
V International Conference of the
რ. გაჩეჩილაძე
Unilateral Contact Problems
with Friction Arising Along the Georgian Mathematical Union,
Batumi 8-12September (2014)
Normal
moxsenebaTa anotaciebi
We investigate Mellin convolution operators with meromorphic kernels in Bessel potential spaces. We
encounter such operators while investigating boundary value problems for elliptic equations in planar
2D domains with angular points on the boundary.
Our study is based upon two results. The first concerns commutants of Mellin convolution and Bessel
Ò,ÃÖÃÖÜÀÅÀ, Ä.ÛÀÒÂÏÒÏÃÓÊÉ,
გ.ÔÄ×ÍÀÞÄ,
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2.

3.

4.

5.

potential operators: Bessel potentials alter essentially after commutation with Mellin convolutions
depending on the poles of the kernel (in contrast to commutants with Fourier convolution operatiors.)
The second basic ingredient is the results on the Banach algebra $\mathfrak{A}_p$ generated by Mellin
convolution and Fourier convolution operators in weighted $\mathbb{L}_p$-spaces obtained by the
author in 1970's and 1980's. These results are modified by adding Hankel operators. Examples of Mellin
convolution operators are considered.
მოხსენებაში განხილულია ლაპლასის განტოლებით მოცემულ სითბოს გავრცელების
სტატიკის ამოცანები ზოტროპულ თხელ ფენაში. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ როდესაც შრის სისქე
ნულისკენ მიისწრაფის, მაშინ ფენაში განხილული სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნები კრებადობის აზრით მიისწრაფის ფენის შუა ზედაპირზე განხილული ლაპლას ბელტრამის
განტოლების მიმართ დასმული გარკვეული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნისკენ.
ჩვენ ვიკვლევთ შერეულ დირიხლე-ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანებს "ანიზოტროპული"
ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერსიბრტყეზე საზღვრით. საზღვარი
გაყოფილია ორ არაგადამკვეთ ბმულ ნაწილად და ერთ ნაწილიზე მოცემულია დირიხლეს
სასაზღვრო პირობები, ხოლო მეორეზე ნეიმანის სასაზღვრო პირობები. დამტკიცებულია
ასეთი სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა სუსტი კლასიკური
დასმით სობოლევისW^1 სივრცეში. დამტკიცება იყენებს გრინის ფორმულებს და ლაქსმილგრამისლემას. ასევე ვამტკიცებთ ფუნქციაზე გამრავლების ოპერატორით შეშფოთებული
ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორის შებრუნებადობას ბესელის
პოტენციალთა სივრცეებს
შორის გლუვ ჰიპერსიბრტყეზე საზღვრის გარეშე გარკვეული შეზღუდვების შემთხვევაში
გამრავლების ფუნქციაზე. გარდა ამისა ვამტკიცებთ თვით ლაპლას-ბელტრამის ოპერატორის
(შეშფოთების გარეშე) შებრუნებადობას ბესელის პოტენციალთა ქვესივრცეებს შორის გლუვ
ჰიპერსიბრტყეზე საზღვრის გარეშე,
თუ ეს ქვესივრცეები შედგებიან ფუნქციებისაგან,
რომელთა საშუალო ზედაპირზე ნულის ტოლია (ქვესივრცეები მუდმივების გარეშე). ამ
შედეგით დგინდება ფუნდამენტური ამონახსნის არსებობა, რომელიც გამოიყენება ერთმაგი და
ორმაგი ფენის პოტენციალების ასაგებად, რომლებიც, თავის მხრივ, გვალევენ საშუალებას
დავწეროთ საწყისი შერეული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის წარმოდგენის ფორმულები და
მათი საშუალებით გამოვიყვანოთ ექვივალენტური სასაზღვრო ფსევდოდიფერენციალური
განტოლება სასაზღვრო წირზე. ვიკვლევთ ასეთი სასაზღვრო ფსევდოდიფერენციალური
განტოლების ამოხსნადობის კრიტერიუმს ბესელის პოტენციალთა სივრცეში H^s_p და, ამის
საფუძველზე, ვამტკიცებთ შერეული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის არსებობას და
ერთადერთობას სუსტი არაკკლასიკური დასმით სობოლევის H^1_p სივრცეებში. სასაზღვრო
ამოცანა ლაპლას-ბელტრამის განტოლებისათვის გლუვ ჰიპერსიბრტყეზე საზღვრით
გამოკვლეული იყო ადრე მხოლოდ დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო პირობების
შემთხვევაში და მხოლოდ იზოტროპული განტოლებისათვის, იხ. R. Duduchava, Partial
differential equations onhypersurfaces, Mem oirs on Differential Equations and Mathem atical Physics 48,
2009, 19-74.
It is important in many applications to be able to extend the (outer) unit normalvector field from a
hypersurface to its neighborhood in such a way that the result is a unit gradient field. The aim of the
paper is to provide an elementary proof of the existence and uniqueness of such an extension.
The purpose of the present research is to investigate the mixed Dirichlet-Neumann boundary value
problems for the Laplace-Beltrami equation on a smooth hypersurface with the smooth boundary in
non-classical setting, in the Bessel potential spaces in the non-classical setting. To the initial BVP we
apply quasilocalization and obtain model BVPs for the Laplacian. The model mixed BVP on the half
plane is investigated by potential method and is reduced to an equivalent system of Mellin convolution
equations in Bessel potential and Besov spaces. The symbol of the obtained system is written explicitly,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

which provides Fredholm properties and the index of the system.
მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ნახევარსიბრტყეში ტალღის დიფრაქციის იმპედანსდირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანა საზღვრის მართობული ბზარის შემთხვევაში. ვაჩვენეთ,
რომ იმპედანსის პარამეტრზე მიღებული გარკვეული პირობების შემთხვევაში, პოტენციალთა
მეთოდით ამოცანის დაყვანა ექვივალენტურად შეიძლება ბზარის გაგრძელებაზე მოცემულ
ინტეგრო-დიფერენციალ განტოლებაზე, რომლის შესწავლაც მოხდა ფაქტორიზაციის
საშუალებით.
მოხსენებაში განხილული იყო ეკრანის მიერ ანიზოტროპულ გარემოში ელექტრომაგნიტური
ტალღების გაბნევის სასაზღვრო ამოცანა ეკრანის ორივე მხარეს განსხვავებული დირიხლეს
მონაცემებით. წარმოვადგინეთ ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის შედეგები.
მოხსენება ეხებაlokalizebuli parametriqsis meTodis ganviTarebas
პიეზოდრეკადობისარაერთგვაროვანიანიზოტროპულითეორიის3-განზომილებიანიდირიხლესა და
რობენის ტიპის ამოცანებისშემთხვევაში. Seswavlilia dirixlesda 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, ariან
fredholmuri da
dadgenilia maTi Sebrunebadoba Sesabamis sobolevis
sivrceebSi.
მოხსენებაში განხილულია ლაპლასის განტოლებით მოცემულ სითბოს გავრცელების
სტატიკის ამოცანები ზოტროპულ თხელ ფენაში. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ როდესაც შრის სისქე
ნულისკენ მიისწრაფის, მაშინ ფენაში განხილული სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნები კრებადობის აზრით მიისწრაფის ფენის შუა ზედაპირზე განხილული ლაპლას-ბელტრამის
განტოლების მიმართ დასმული გარკვეული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნისკენ.
მეორე რიგის სკალარული ელიფსური კოერციტიული ორადწრფივი ფორმისთვის
L კოეფიციენტებით განხილულია ვარიაციული უტოლობები როგორც ცალმხრივი ისე
ორმხრივი წინაღობებით. წინაღობები შეიძლება იყოს საზღვარზეც და არეშიც. ორმხრივი
უტოლობებისთვის ნაპოვნია გარკვეული ტიპის მონოტონური დამოკიდებულებები
ამონახსნსა და მონაცემებს შორის (ე. წ. „ენერგეტიკული მონოტონურობა“). შედეგები
გამოყენებულია ორმხრივი კვაზივარიაციული უტოლობების კვლევაში.
განიხილება
drekadobis
Teoriis
statikis
sasazRvro_sakontaqto
amocanahemitropuli sxeulebisaTvis,rodesac xaxunis Zala warmoiqmneba ara mxebi
mimarTulebiT gadaadgilebisas, aramed normalis mimarTulebis gaswvriv.
განიხილება ორი შემთხვევა, კოერციტიული (როდესაც დრეკადი სხეული საზღვრის ნაწილით
ჩამაგრებულია) და არაკოერციტიული (საზღვარი არ არის ჩამაგრებული) შემთხვევა.
სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა პოტენციალთა თეორიისა და სტეკლოვ-პუანკარეს
ოპერატორის მესვეობით ეკვივალენტურად დაიყვანება სასაზღვრო ვარიაციულ უტოლობაზე.
ვარიაციულ უტოლობათა ზოგად თეორიაზე დაყრდნობით gamokvleulia am amocanis
susti amonaxsnis arsebobisa da erTaderTobis sakiTxi. აგრეთვე კოერციტიულ
შემთხვევაში ამონახსნის ამოცანის მონაცემებზე უწყვეტად დამოკიდებულების საკითხი.
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The purpose of the present research is to investigate the mixed Dirichlet-Neumann boundary value
problems for the Laplace-Beltrami equation on a smooth hypersurface with the smooth boundary in nonclassical setting, in the Bessel potential spaces in the non-classical setting. To the initial BVP we apply
quasilocalization and obtain model BVPs for the Laplacian. The model mixed BVP on the half plane is
investigated by potential method and is reduced to an equivalent system of Mellin convolution equations in
Bessel potential and Besov spaces. The symbol of the obtained system is written explicitly, which provides
Fredholm properties and the index of the system.
In one of prevoius papers we have revised an asymptotic model of a shell (Koiter, Sanchez-Palencia,
Ciarlet etc.), based on the the calculus of tangent Gunter's derivatives, developed in the recent papers of the
author with D. Mitrea and M. Mitrea.. As a result the 2-dimensional shell equation on a middle surface S
was written in terms of Gunter's derivatives, unit normal vector field and the lam\'e constant, which
coincides with the Lam\'e equation on the Hypersurface S, investigated in R. Duduchava with D. Mitrea
and M. Mitrea..
The present investigation is inspired by the paper of G. Friesecke, R. D. James \& S. Müller , where a
hierarchy of Plate Models are derived from nonlinear elasticity by а Г-convergence. The final goal of the
present investigation is to derive 2D shell equations, obtained by formal asymptotic analysis, by а Гconvergence.
R.Duduchava,
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3. Partial differential equations on Riemannian manifolds are usually written in intrinsic coordinates,
involving metric tensor and Christoffel symbols. But we deal with a hypersurface, the Cartesian coordinates from the ambient space can be applied. The calculus is based on the Gunters derivatives, which
are the projections of the classical coordinate derivatives from the ambient Euclidean space.
Our scope in the present series of lectures is to deliver the recent results on the shell theory. It is well
known that the theory of thin linearly elastic shells leads to two-dimensional equations on the middle
hypersurface of the shell. We should apply the developed calculus of Gunter's deriva-tives and prove that
when the thickness of the shell converges to 0, the equation of 3D elasticity converges exactly to the Lame
equation with constant Lame coefficients on the middle surface. It is remarkable, that the applied
asymptotic analysis allows to derive high order limit equations on the middle surface, which have the same
simple form.
Simplicity of the limit equation allows rather simple treatment and after proving the appropriate Korn's
inequality, we prove the solvability and the uniqueness of a solution for obtained equations.
The limit equation obtained by this process is much simpler than the one derived by Koiter-San-chezPalenzia-Ciarlet etc. with a similar asymptotic analysis, but based on the classical differential geometry.
4. The approach developed here allows global representation of basic differential operators (such as LaplaceBeltrami, Hodge-Laplacian, Lamé, Navier-Stokes, etc.) and of corresponding boundary value problems on

a hypersurface in  , in terms of Günter’s derivatives . The tools also provide, in some important cases,
useful simplifications as well as new interpretations of classical operators and equations. The obtained
results are applied to the Dirichlet and Neumann boundary value problems for the Laplace-Beltrami
operator and to the system of equations of elasticity on an open smooth hypersurface with the smooth
boundary.
The developed results are applied to the shell theory. inspired by the paper of G. Friesecke, R. D.
James \& S. Müller , where a hierarchy of Plate Models are derived from nonlinear elasticity by а Гconvergence. The final goal of the present investigation is to derive 2D shell equations, obtained by formal
asymptotic analysis, by а Г-convergence.
5. In one of prevoius papers we have revised an asymptotic model of a shell (Koiter, Sanchez-Palencia,
Ciarlet etc.), based on the the calculus of tangent Gunter's derivatives, developed in the recent papers of the
author with D. Mitrea and M. Mitrea.. As a result the 2-dimensional shell equation on a middle surface S
was written in terms of Gunter's derivatives, unit normal vector field and the lam\'e constant, which
coincides with the Lam\'e equation on the Hypersurface S, investigated in R. Duduchava with D. Mitrea
and M. Mitrea..
The present investigation is inspired by the paper of G. Friesecke, R. D. James \& S. Müller , where a
hierarchy of Plate Models are derived from nonlinear elasticity by а Г-convergence. The final goal of the
present investigation is to derive 2D shell equations, obtained by formal asymptotic analysis, by а Гconvergence.
6. A class of Mellin convolution equations with meromorphic kernels is in-troduced and proved that the
corresponding operators are bounded in theLp Based Bessel potential spaces. Suchequations we encounter
in boundary value problems for elliptic equations inplanar 2D domains with angular points on the boundary
as a model problem after localization and have to study in the Bessel potential space setting. The main
purpose was to derive Fredhol property ofsuch equations. For this we have investigated commutants of
Mellin convolution and Bessel potential operators. It is shown that Bessel potentialsalter essentially after
commutation with Mellin convolutions depending onthe poles of the kernel. After lifting Mellin
convolutions from Bessel potential spaces to the Lp-setting we get operators which belongto the algebra Ap
generated by Mellin convolution and Fourier convolution(Wiener-Hopf) operators in the Lebesgue space
Lp. By applying results onsuch algebras, obtained by the author in 1970's and 1980's the Fredholmcriteria
for the mentioned operators in the Bessel potential spaces is foundand the index formula for such operators
is written.The obtained results are already applied to the study of a mixed typeboundary value problem for
the Helmholtz equations in angular domains(joint research with M. Caava). We plan to apply the obtained
results to some other BVPs for other differential equations, for example Lame equationin composite
domains with angular points.
7. მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო ნახევარსიბრტყეში ტალღის დიფრაქციის იმპედანსn

47

დირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანა საზღვრის მართობული ბზარის შემთხვევაში. ვაჩვენეთ,
რომ იმპედანსის პარამეტრზე მიღებული გარკვეული პირობების შემთხვევაში, პოტენციალთა
მეთოდით ამოცანის დაყვანა ექვივალენტურად შეიძლება ბზარის გაგრძელებაზე მოცემულ
ინტეგრო-დიფერენციალ განტოლებაზე, რომლის შესწავლაც მოხდა ფაქტორიზაციის
საშუალებით.
8. The approach developed here allows global representation of basic differential operators (such as LaplaceBeltrami, Hodge-Laplacian, Lamé, Navier-Stokes, etc.) and of corresponding boundary value problems on

a hypersurface in  , in terms of Günter’s derivatives . The tools also provide, in some important cases,
useful simplifications as well as new interpretations of classical operators and equations. The obtained
results are applied to the Dirichlet and Neumann boundary value problems for the Laplace-Beltrami
operator and to the system of equations of elasticity on an open smooth hypersurface with the smooth
boundary.
9. 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 იცვლებიან სასაზღვრო პირობები.
10. We consider the variational inequalities with unilateral and bilateral obstacles for second order bilinear
elliptic form. The domain is bounded and the obstacles may appear in domain and on the boundary as well.
We give some monotone dependence results between the solutions and the data of the variational
inequalities. It gives an opportunity to construct the monotonicity method for quasi-variational inequalities
when the obstacle operator is not monotone in . As an example of the application of these results we
consider implicit Signorini problem (ISP), the quasi-variational inequality with the unilateral implicit
obstacle operator on the boundary, which is not monotone in . Using the mentioned monotonicity results
we show the unique solvability of the problem and construct the iteration schemes for the solution. Several
statements can be considered for the ISP in elliptic case: ISP with double boundary obstacles, also ISP
with the obstacles in domain. Due to the mentioned monotonicity properties of the solutions of variational
inequalities, the similar results can be obtained as for the classical statement of the ISP. Some of the
monotonicity results can be generalized for the evolutionary variational inequalities. Considering ISP as
the parabolic quasi-variational inequality we obtain the similar results as in the elliptic case.
n
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მოხსენება სემინარზე: „Calculus of tangential differential operators on hypersurfaces and Гconvergence for curved layers“
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4.University of Saarland, Saarbruecken, Germany, December 9-13.
მოხსენება სემინარზე: “Calculus of tangential differential operators on hypersurfaces and Гconvergence for curved layers”
IX. disertaciebis oponentoba
როლანდ დუდუჩავა:
PhD Dissertation of Elizabeth Kraemer ““Mathematische Modellierung der Oberflächenänderung von
Erythrozyten aufgrund mechanischer Einwirkungen” University of Saarland, Saarbruecken, Germany,
December 11, 2014.
X. 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.
თენგიზ ბუჩუკური,
Georgian Mathematical Journal
ოთარჭკადუა.
Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi

XI. saerTaSoriso samecniero gamocemebis recenzentebi
როლანდ დუდუჩავა:
1. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser
2. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
3. Mathematische Nachrichten, Germany
4. Arab Journal of Mathematics, King Saud University, Er Riadh, Saudi Arabia
5. International Journal of Functional Analysis, Ispahan, Iran
6. Mathematical Review, American mathematical Society, Rhode Iceland, USA
7. Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis
8. Engineering Structures, Springer
9. Communications in Mathematical Analysis, ISPACS. USA
თენგიზ ბუჩუკური
Georgian Mathematical Journal
ოთარ ჭკადუა,
1. Georgian Mathematical Journal
2. Memoirs on partial Differential Equations and Mathematical Physics, A. RazmadzeMathematical
Institute, Tbilisi.
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დrekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba
I. 1. drekadobis maTematikuri Teoriis ganyofileba
I. 2. ganyofilebis gamge: nugzar SavlayaZe
I. 3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba^: nugzar SavlayaZe, sergo kukujanovi,
giorgi kapanaZe, luiza SafaqiZe, lida gogolauri.
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli
da Sesrulebuli
samuSaos dasaxeleba
#
mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
1 uwyvet garemoTa meqanikis
sasazRvro-sakontaqto da
Sereuli sasazRvro
amocanebi.
maTematika. drekadobis
maTematikuri Teoria

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos Semsruleblebi

nugzar SavlayaZe

nugzar SavlayaZe, sergo
kukujanovi, giorgi
kapanaZe, luiza SafaqiZe,
lida gogolauri

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ganixileba
prandtlis
tipis
singularuli
integro-diferencialuri
gantolebis miaxloebiTi amoxsnis ori sxvadasxva algoriTmi meqanikuri
kvadraturebis meTodis gamoyenebiT. Catarebulia ricxviTi SedarebiTi analizi
da orive meTodisaTvis naCvenebia ricxviTi procesis krebadoba.agebulia
amoxsnebi integro-diferenialuri gantolebebisa, romlebic dakavSirebulni
arian Txeli sasruli naxevradusasrulo CarTvisa da cocvadobis Tvisebis
mqone firfitis urTierTqmedebasTan. rodesac CarTvisDdrekadi da geometriuli
parametrebi misi sigrZis gaswvriv icvlebian xarisxovani kanoniT, integraluri
gardaqmnebisa da analizur funqciaTa Teoriis meTodebis gamoyenebiT
miRebulia amocanaTa zusti amoxsnebi.
ganixileba
meqanikuri
da
eleqtruli
velebis
gansazRvris
amocana
piezoeleqtrul sxeulebSi, 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 meTodisa da
integraluri
gardaqmnebis meTodis gamoyenebiT ki miRebuli amocanaTa zusti amoxsnebi.
ganixileba
uban-uban
erTgvarovani
orTotropuli
firfita,
romelic
gamagrebulia wamaxvilebuli(kuTxis) formis sasruli CarTviT, romelic gadis
gamyof sazRvarze marTi kuTxiT da DdatvirTulia normaluri ZalebiT.
Aanalizur funqciaTa Teoriis meTodebiT amocana dayvanilia singularul
integro-diferencialur gantolebaze, integraluri gardaqmnebiT ki miRebulia
rimanis amocana, romlis amonaxsni warmodgenilia cxadi saxiT. ganisazRvreba
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normaluri sakontaqto Zabvebi kontaqtis wiris gaswvriv da dadgenilia maTi
yofaqceva singularuli wertilebis maxloblobaSi.
ganxilulia drekadobis Teoriis brtyeli amocana sworxazovani Wrilis mqone
mravalkuTxa arisaTvis im pirobiT, rom aris gare sazRvarze cnobilia
Tanabrad
ganawilebuli
normaluri
gamWimavi
Zabvebi
an
normaluri
gadaadgilebebi (e. i. mesame saxeSecvlili amocanis pirobebi), xolo Wrilis
sazRvari Tavisufalia garegani datvirTvebisagan. amocanis amosaxsnelad
gamoyenebulia konformul asaxvaTa da analizur funqciaTa sasazRvro
amocanebis meTodebi. amonaxsni warmodgenilia efeqturi (analizuri formiT).
moyvanilia amonaxsnebis Sefasebebi kuTxeebis wveroebis maxloblobaSi.
ganixileba drekadobis brtyeli Teoriis amocana wriuli xvrelis mqone
mravalkuTxa arisaTvis. gamoiyeneba konformuli asaxvebisa da analizur
funqciaTa sasazRvro amocanebis meTodebi. agebulia saZiebeli kompleqsuri
potencialebi da miRebulia Sesabamisi asimptoturi Sefasebebi.
ganxilulia sakuTari rxevebi da mdgradoba drekadSemavsebliani cilindrul
formasTan miaxloebuli garsebisa, romlebzec moqmedebs normaluri wneva da
temperatura. temperatura Tanabrad ganawilebulia Txeli da drekadi garsis
sxeulSi. msubuqi Semavsebeli igulisxmeba sriala tipis. Semavseblis
modelireba xdeba vinkleris fuZiT. ganxilulia rogorc dadebiTi, aseve
uaryofiTi gausis simrudis mqone garsebi. moyvanilia formulebi da grafikebi
umciresi sixSireebisTvis da kritikuli datvirTvisTvis.
ganixileba hidrodinamikuri mdgradobis Teoriis zogierTi konkretuli
amocana. kerZid
or
forovan cilindrs Soris blanti ukumSi
siTxis
dinebis mdgradobis amocana, rodesac siTxis dinebaze moqmedebs radianuli
wnevis gradienti da aseve wnevis gradienti cilindrebis RerZis mimarTulebiT.
Seswavlilia RerZuli reinoldsis ricxvis da aseve gaJonvis parametris
konkretuli
mniSvnelobebisaTvis
Sesabamisi
amplitudur
gantolebaTa
arawrfivi dinamiuri sistemebis wonasworobebi da maTi Sesabamisi perioduli
da kvaziperioduli dinebebi.
publikaciebi:
a) saqarTveloSi
monografiebi
#

avtori/avtorebi

1

r. bancuri

monografiis
gamocemis adgili,
saTauri
gamomcemloba
iv.javaxiSvilis
Ddrekadobis
saxelobis
brtyeli Teoriis
Tbilisis
sakontaqto
saxelmwifo
amocanebi da
funqciaTa Teoriis
universitetis
monaTesave
gamomcemloba,
sasazRvro
Memoirs on Differential
amocanebi.
Equations and
mathematical Physics.
Tbilisi. t. 62, 2014

gverdebis
raodenoba
170

Aanotacia
naSromSi ganxilulia analizur funqciaTa Teoriis gadaadgilebiani sasazRvro
amocanebi, kerZod, karlemanis tipis amocanebi uwyveti da SemousazRvreli
koeficientebiT zolisa da rgolisaTvis, riman-hilbertis amocanebi oradbmuli
arisaTvis da wyvetili koeficientebiT rgolisaTvis.
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Ggamokveulia drekadobis Teoriis sakontaqto amocanebi wrfivi sazRvris mqone
SemousazRvreli
izotropuli,
anizortopuli
da
uban-uban
erTgvarovani
sxeulebisaTvis drekadi gamagrebebiT. Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis
sasazRvro amocanebi Wrilebisa da CarTvebis mqone anizortopuli sxeulebisaTvis,
agreTve drekadobis Teoriis mesame ZiriTadi da Sereuli sasazRvro amocanebi
oradbmuli
areebisaTvis.
Ggamoyenebulia
analizur
funqciaTa
Teoriis,
integraluri gardaqmnebisa da integralur gantolebaTa Teoriis meTodebi,
Camoyalibebuli da damtkicebulia amocanaTa amoxsnadobis pirobebi, damuSavebulia
faqtorizaciis axali meTodebi da amonaxsnebi warmodgenilia cxadi saxiT.
statiebi
Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

1. r. bancuri,
kapanaZe

164

5

2.

166

iv.javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv.javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba
iv.javaxiSvilis
saxelobis
Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
gamomcemloba

10

#

3.

avtori/
avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

g. drekadobis Teoriis
brtyeli
amocana
sworxazovani
Wrilis mqone mravalkuTxa arisaTvis Proc.
A. Razmadze Math. Inst.
g. kapanaZe, drekadobis brtyeli
l.gogolauri Teoriis erTi amocanis Sesaxeb sasruli
mravalkuTxa
arisaTvis
wriuli
xvreliT.
Proc.
A.
Razmadze Math. Inst.
s. kukujanovi drekadSemavsebliani,
cilindrul formasTan
miaxloebuli
brunviTi
garsebis
Termomdgradobaze
orTotropiis gavleProc. A.
nis Sesaxeb.
Razmadze Math. Inst.

164

gverdebis
raodenoba

8

anotaciebi
1. ganxilulia drekadobis Teoriis brtyeli amocana sworxazovani Wrilis mqone
mravalkuTxa arisaTvis im pirobiT, rom aris gare sazRvarze cnobilia Tanabrad
ganawilebuli normaluri gamWimavi Zabvebi an normaluri gadaadgilebebi (e. i.
mesame saxeSecvlili amocanis pirobebi), xolo Wrilis sazRvari Tavisufalia
garegani datvirTvebisagan. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul
asaxvaTa da analizur funqciaTa sasazRvro amocanebis meTodebi da amonaxsni
warmodgenilia efeqturi (analizuri formiT). moyvanilia amonaxsnebis Sefasebebi
kuTxeebis wveroebis maxloblobaSi.
2. ganixileba drekadobis brtyeli Teoriis amocana wriuli xvrelis mqone
mravalkuTxa arisaTvis, im pirobiT, rom aris gare sazRvarze cnobilia mudmivi
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mTavari veqtoris mqone normaluri Zabvebi (an normaluri gadaadgilebebi) xolo
xvrelis
sazRvari
Tavisufalia
garegani
datvirTvebisagan.
gamoiyeneba
konformuli asaxvebisa da analizur funqciaTa sasazRvro amocanebis meTodebi.
saZiebeli kompleqsuri potencialebi agebulia efeqturad (analizuri saxiT) da
moyvanilia amonaxsnebis Sefasebebi kuTxeebis wveroebis maxloblobaSi.
3. Seswavlilia orTotropuli brunviTi garsebis Termomdgradoba, romlebic
formiT miaxloebulia cilindrulTan, drekadi SevsebiT, normaluri gareSe
wnevisa da temperaturis moqmedebis qveS. Seswavlilia rogorc dadebiTi, ise
uaryofiTi gausis simrudis mqone brunviTi garsebi. miRebulia formulebi
kritikuli wnevis da talRuri formis gasazRvrisaTvis, romlebic damokidebulia
orTotropul parametrebze, temperaturaze, cilindruli garsis gadaxris
amplitudaze da drekadi fuZis simtkiceze.
b) ucxoeTSi
statiebi

#
1*

2*

3*

4

statiis saTauri,
Jurnalis/
gamocemis
Jurnalis/krebulis
krebulis
adgili,
dasaxeleba
nomeri
gamomcemloba
N.
Two Methods for direct Vol.54,№8,2014 PleiadesPPublishing
N.Shavlakadze, A. numerical integration of
V.Sahakyan, the Prandtl equation and
comprative analysis between them. Zhurnal
Vichislitel’noi Matematiki
i Matematicheskoi Fiziki.
Eng. Transl.: Computational Mathematics and
Math. Physics
N. Shavlakadze, Solutions of integro-dif- 21(4), 2014.D
DE GRUYTER
DOI
10.
1515/gmjR. Bantsuri
ferential equations rela2014-0042
ted to contact problems
of
viscoelasticity.
Georgian Math. Journal
ruseTis mecn.
N. Shavlakadze, Tte boundary value prob- Vol.78,№4,2014
Aakademia,
R. Bantsuri
lems of electroelasticity
meqanikis
for plate with inclusion
problemebis
and halfspace with cut.
instituti,
Prikl. Mat. I Mekh.Eng.
Eng.
Transl.:Journal
Appl.
Transl.:”Elsevier”
Math. Mech.
somxeTis
N. Shavlakadze The contact problem for a Proceedings of
mecnierebaTa
piecewise-homogeneous VIII International
erovnuli
plate with a finite Conference”The
akademiis
problems of
inclusion of variable crossmeqanikis
dynamics of
section
instituti
interaction of
meformable
Media”, 2014, 2226 sept.
avtori/
avtorebi
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gverdebis
raodenoba
7

13

12

5

Aanotaciebi
1.
ganixileba
prandtlis
tipis
singularuli
integro-diferencialuri
gantolebis miaxloebiTi amoxsnis ori sxvadasxva algoriTmi.pirvel SemTxvevaSi
meqanikuri kvadraturebis meTodiT uSualod ixsneba prandtlis gantoleba da
ganisazRvreba haeris nakadis cirkulacia frTis profilis konturis gaswvriv.
Mmeore SemTxvevaSi gantoleba formulirdeba cirkulaciis warmoebulis mimarT
da igi ganisazRvreba meqanikuri kvadraturebis meTodiT, Semdeg kvadraturuli
formulebiT xdeba cirkulaciis aRdgena. Catarebulia ricxviTi analizi da orive
meTodisaTvis naCvenebia ricxviTi procesis krebadoba.
2.
agebulia
amoxsnebi
integro-diferenialuri
gantolebebisa,
romlebic
dakavSirebulni arian Txeli sasruli naxevradusasrulo CarTvisa da cocvadobis
Tvisebis mqone firfitis urTierTqmedebasTan. rodesac CarTvisDdrekadi da
geometriuli parametrebi misi sigrZis gaswvriv icvlebian xarisxovani kanoniT,
integraluri gardaqmnebisa da
analizur funqciaTa Teoriis meTodebis
gamoyenebiT miRebulia amocanaTa zusti amoxsnebi.
3.
ganixileba
meqanikuri
da
eleqtruli
velebis
gansazRvris
amocana
piezoeleqtrul sxeulebSi, 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
gamoyenebiT
miRebuli
integraluri gantoleba daiyvaneba wrfiv usasrulo algebrul gantolebaTa
sistemaze,
romelic
gamokvleulia
regularobaze
kvadratiT
jamebad
mimdevrobaTa sivrceSi,
integraluri gardaqmnebis meTodis gamoyenebiT ki
miRebuli singularuli integraluri gantoleba amoxsnilia cxadi saxiT.
erTgvarovani orTotropuli firfita,
romelic
4.
ganixileba
uban-uban
gamagrebulia wamaxvilebuli(kuTxis) formis sasruli CarTviT, romelic gadis
gamyof sazRvarze marTi kuTxiT da DdatvirTulia normaluri ZalebiT.
Aanalizur funqciaTa Teoriis meTodebiT amocana dayvanilia singularul
integro-diferencialur gantolebaze, integraluri gardaqmnebiT ki miRebulia
rimanis amocana, romlis amonaxsni warmodgenilia cxadi saxiT. ganisazRvreba
normaluri sakontaqto Zabvebi kontaqtis wiris gaswvriv da dadgenilia maTi
yofaqceva singularuli wertilebis maxloblobaSi.

#
1

2.

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi
momxsenebeli/
forumis Catarebis
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
dro da adgili
n. SavlayaZe
The boundary value problems of 5-6 seqtemberi, 2014,
electroelasticity for piezo-electric Tbilisi
half space with cut or elastic
inclusion.ქართველმათემატიკosTa kონფერენცია(CMC I)
n. SavlayaZe
Bblantidrekadobis
8-10 oqtomberi, 2014,
sakontaqto amocanebis
Tbilisi.
amoxsna drekadi CarTvis
mqone firfitisaTvis.
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3

n. SavlayaZe

4.

n. SavlayaZe

5.

g. kapanaZe

6.

g. kapanaZe

7.

g. kapanaZe

8.

l. SafaqiZe

საქართველოსმათემატიკosTa
kavSiris მე-5 საერთაშორისოკონფერენცია
Eeleqtrodrekadobis
22-24 aprili, 2014,
sasazRvro amocana bzaris Tbilisi.
mqone piezoeleqtruli
naxevarsivrcisaTvis.Tsu i.
vekuas sax. gamoyenebiTi
maTematikis institutis
XXVIII gafarToebuli
seminaris sxdomebi.
Bblanti drekadobis
24-28 noemberi,2014,
Teoriis zogierTi
Tbilisi
sasazRvro-sakontaqto
amocanis Sesaxeb. TsuAa
.razmaZis maTematikis
institutis samecniero
konferencia
drekadobis brtyeli
24-28 noemberi, 2014,
Teoriis amocana
Tbilisi
mravalkuTxa arisaTvis
wriuli xvreliT. Tsu
a. razmaZis maTematikis
institutis samecniero
konferencia
drekadobis brtyeli Teo8-10 oqtomberi, 2014,
riis amocanebi texilebiT
Tbilisi
SemosazRvruli oradbmuli areebisaTvis. saqarTvelos meqanikosTa kavSiris V yovelwliuri
konferencia
drekadobis brtyeli Teoriis amocana mravalkuTxa
arisaTvis sworxazovani
WriliT. i. vekuas sax.
gamoyenebiTi maTematikis
institutis gafarToebuli seminaris sxdomebi
forovan cilindrebs Soris siTxis dinebebis aramdgradobisa da turbulentobaSi gadasvlis Sesaxeb. saqarTvelos
meqanikosTa kavSiris V
yovelwliuri konferencia

22-24 aprili, 2014,
Tbilisi.

8-10 oqtomberi, 2014,
Tbilisi

moxsenebaTa anotaciebi
1. gamokvleulia eleqtrodrekadobis Teoriis sasazRvro-sakontaqto amocanebi
piezoeleqtruli naxevarsivrcisaTvis WriliT an cvladi sixistis mqone drekadi
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CarTviT. Aamocanebi Sesabamisad dayvanilia singularul integralur an integrodiferencialur gantolebebze uZravi singularobiT. Aanalizur funqciaTa Teoriisa
da integralur gardaqmnebis gamoyenebiT
miRebulia rimanis sasazRvro amocana,
romelic gamokvleulia da romlis amonaxsni warmodgenilia cxadi saxiT.
2. agebulia efeqturi amoxsnebi integro-diferencialuri gantolebisa, romelic
dakavSirebulia blantidrekadobis sakontaqto amocanebTan cocvadobis Tvisebebis
mqone Txeli drekadi sasruli CarTvisa da brtyeli firfitis urTierTqmedebis
Sesaxeb. Ggamokvleulia analizur funqciaTa Teoriis Sesabamisi sasazRvro
amocanebi da dadgenilia ucnobi sakontaqto Zabvebis yofaqceva drekadi CarTvis
boloebis maxloblobaSi, rodesac CarTvis sisqe icvleba paraboluri da wrfivi
kanoniT
3. gamokvleulia eleqtrodrekadobis Teoriis sasazRvro amocana piezoeleqtruli
naxevarsivrcisaTvis WriliT. Aamocana dayvanilia singularul integralur
gantolebaze uZravi singularobiT. Seswavlilia miRebuli rimanis amocana da
dadgenilia bzaris gaxsnis funqciis yofaqceva singularul wertilebSi.
4. ganixileba blantidrekadobis sakontaqto amocanebi cocvadobis Tvisebis mqone
firfitisa da Txeli drekadi naxevradusasrulo CarTvis urTierTqmedebis Sesaxeb.
CarTvis geometriuli da fizikuri parametrebi(sixiste) icvleba xarisxovani
kanoniT. Aanalizur funqciaTa Teoriis sasazRvro amocanebis(karlemanis tipis
gadaadgilebiani amocanis) da integraluri gardaqmnebis gziT miRebulia amocanaTa
zusti amoxsnebi.
5. ganixileba drekadobis brtyeli Teoriis amocana wriuli xvrelis mqone
mravalkuTxa arisaTvis. gamoiyeneba konformuli asaxvebisa da analizur funqciaTa
sasazRvro amocanebis meTodebi. agebulia saZiebeli kompleqsuri potencialebi da
miRebulia Sesabamisi asimptoturi Sefasebebi.
6. Seswavlilia drekadobis brtyeli Teoriis amocanebi texilebiT SemosazRvruli
oradbmuli areebisaTvis. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia kompleqsuri
analizis meTodebi, kerZod konformul asaxvaTa da analizur funqciaTa sasazRvro
amocanebis meTodebi oradbmuli areebisaTvis. amocanebis amonaxsnebi agebulia
analizuri saxiT.
7. ganxilulia drekadobis Teoriis brtyeli amocana sworxazovani Wrilis mqone
mravalkuTxa arisaTvis im pirobiT, rom aris gare sazRvarze cnobilia Tanabrad
ganawilebuli normaluri gammWimavi Zabvebi an normaluri gadaadgilebebi (e. i.
mesame saxeSecvlili amocanis pirobebi), xolo Wrilis sazRvari Tavisufalia
garegani datvirTvebisagan. amocanis amosaxsnelad gamoyenebulia konformul
asaxvaTa da analizur funqciaTa sasazRvro amocanebis meTodebi da amonaxsni
warmodgenilia efeqturi (analizuri formiT). moyvanilia amonaxsnebis Sefasebebi
kuTxeebis wveroebis maxloblobaSi.
8. moxsenebaSi warmodgenilia avtoris mier Seswavlili filtraciis problemasTan
dakavSirebuli mdgradobis Teoriis zogierTi konkretuli amocana, romelic
mWidrod aris dakavSirebuli turbulentur moZraobaSi gadasvlasTan. saxeldobr,
Seswavlilia aramdgradobebi da gadasvlebi qaosur mdgomareobaSi or forovan
cilindrs Soris siTxis dinebaSi, rodesac masze moqmedebs radianuli wnevis
gradientTan
erTad
sxvadasxva
faqtorebi:
temperaturuli
gradienti,
transversaluri wnevis gradienti, RerZuli wnevis gradienti.
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b) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
n. SavlayaZe

moxsenebis saTauri
The contact problem for a
piecewise-homogeneous plate
with a finite inclusion of variable
cross-section. VIII saerTaSoriso konferencia
”deformadi sxeulebis
urTierTqmedebaTa
dinamikis problemebi”

forumis Catarebis
dro da adgili
22-26 seqtemberi, 2014,
gorisi-stepanakerti,
somxeTi

moxsenebaTa anotaciebi
ganixileba uban-uban erTgvarovani orTotropuli firfita, romelic gamagrebulia
wamaxvilebuli(kuTxis) formis sasruli CarTviT, romelic gadis gamyof sazRvarze
marTi kuTxiT da DdatvirTulia normaluri ZalebiT. Aanalizur funqciaTa Teoriis
meTodebiT amocana dayvanilia singularul integro-diferencialur gantolebaze,
integraluri gardaqmnebiT ki miRebulia rimanis amocana, romlis amonaxsni
warmodgenilia cxadi saxiT. ganisazRvreba normaluri sakontaqto Zabvebi kontaqtis
wiris gaswvriv da dadgenilia maTi yofaqceva singularuli wertilebis
maxloblobaSi.
damatebiTi informacia
მონაწილეობა საერთაშორისო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში:
l. SafaqiZe aris Jurnal Proc.A.Razmadze Math. Inst.-menejer-redaqtori.

geometria-topologiis ganyofileba
I. 1. გეომტრია-ტოპოლოგიის განყოფილება
I. 2. ganyofilebis gamge: თორნიკე ქადიშვილი
I. 3. samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba nodar berikaSvili, malxaz
bakuraZe, aleqsandre elaSvili, vaxtang lomaZe, samson sanebliZe, manana miqiaSvili.
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi

#

1

gegmiT gaTvaliswinebuli
da Sesrulebuli
samuSaos dasaxeleba
mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
მაღალირიგისწინააღმდეგობა
თათეორია

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos Semsruleblebi

აკად. ნოდარბერიკაშვილი
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
აგებულია კუბური კომპლექსის სათანადო გადაგვარების ოპერატორები.

2

samuSaos dasaxeleba

samuSaos xelmZRvaneli

მულტიპლიკატური
სტრუცტურა ბარ
კონსტრუქციაში

samuSaos Semsruleblebi
თ. ქადეიშვილი

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ჰომოტოპიურო გერსტენჰაბერის ალგებრის ჰომოლოგიებში აგებულია დამატებითი ალგებრული
სტრუქტურა, რომელც განსაზღვრავს გამრავლებას ბარ კონსტრუქციაში
samuSaos Semsruleblebi
3
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
მარყუჟთა სივრცის
მოდელები

ს. სანებლიძე

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
აგებულია მარყუჟთა სივრცის კომბინატორული მოდელი, როდესაც
მოცემული სივრცის
ფუნდამენტური ჯგუფი არატრივიალურია.
samuSaos Semsruleblebi
4
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
ვახტანგ ლომაძე

M(mravali cvladis)
wrfivi diferencialuri
sistemebis aqsiomaturi
daxasiaTeba

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
wrfivi dinamiuri sistema es aris simravle, romelic SeiZleba warmodgenil iqnas
rogorc wrfivi mudmiv-koeficientebian kerZo warmoebulian diferencialur
gantolebaTa sistemis amonaxsnebis simravle. 1991 wels ian vilemsma dasva amocana
Tu ra pirobebs unda akmayofilebdes simravle, rom is iyos wrfivi dinamiuri
sistema. Cven vaCveneT, rom es pirobebia: wrfivoba, droSi invariantuloba da jetsruloba.
samuSaos Semsruleblebi
5
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
formaluri jgufebi da
kompleqsurad orientirebuli kohomologiebi.
(algebruli topologia)

m. bakuraZe

dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
gamoTvlilia buxStaberis formaluru jgufi da masTan dakavSirebuli gvarebi;
gamoTvlilia cikluri p-jgufis gafarToebebis moravas KK_Teoria.
samuSaos Semsruleblebi
6
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
ლიანდრული რიცხვების
ასიმპტოტური ყოფაქცევა

ა. ელაშვილი
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dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ბონის მაქს-პლანკის მათემატიკის ინსტიტუტის დიდ კომპიტერზე გამოთვლილია ეს რიცხვები n
= 105-მდე რაც მოგვცემს ჰიპოტეზების ფორმულირების საშუალებას

saxelmwifo grantiT dafinansebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasadamfinansebeli
xeleba
organizacia
წინააღმდეგობათა
შოთა რუსთაველის
თეორიის საკითხები ეროვნული
სერის ფიბრაციებში, სამეცნიერო ფონდი
იტერირებულ მარყუჟთა სივრცეების მოდელებში და მაღალი
რიგის ჰომოტოპიურ
ალგებრებში

proeqtis
xelmZRvaneli
T. qadeiSvili

proeqtis
Semsruleblebi
n. berikaSvili, T.
qadeiSvili
s. sanebliZe

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
აღწერილია ფიბრაციის კვეთის არსებობის მესამე და მეოთხე წინააღმდეგობების კოჯაჭვების
აგების ალგორითმები (ნ. ბერიკაშვილი)
ჩატარდა გამოთვლები A(infty), B(infty), C(infty), L(infty)-სტრუქტურებისა მათი ალგებრულ
ტიპოლოგიასა და სიმთა თეორიაში გამოყენებების მიზნით (თ. ქადეიშვილი)
გამოკველულიამარყუჟთასივრცისსტანდარტულინამრავლისჰომოტოპიურადკომუტატურობამაღ
ალირიგისოპერაციებისსაშუალებით (ს. სანებლიძე)
proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
2
ფრობენიუსის ლის
შოთა რუსთაველის გ. რაქვიაშვილი
ა. ელაშვილი
ალგებრების
ეროვნული
კოჰომოლოგიები
სამეცნიერო ფონდი
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
ჩატარებულია მარტივ ლის ალგებრათა ბიპარაბოლური ქვეალგებრათა კოჰომოლოგიების
გამოთვლები
publikaciebi:
b) ucxoeTSi
statiebi
#
1

avtori/
avtorebi
V. Lomadze

statiis saTaJurnalis/
uri, Jurnakrebulis
lis/krebulis
nomeri
dasaxeleba
Characterization of 68 (2014)
multidimensional
LTI differential
systems, Systems
Contr. Letters

59

gamocemis
adgili,
gamomcemloba
ElsevierEEE

gverdebis
raodenoba
20--24

2

V. Lomadze

3

V. Lomadze

4

M. Bakuradze

(Singular) state
87 (2014)
models and (singular) LTID systems,
International J. of
Control
Addendum to
87 (2014)
"(Singular) state
models and (singular) LTID systems
", International J.
of Control
On the Buchstaber 286 (2014)
formal group law
and some related
genera, Proc.
Steklov Math. Inst,

Taylor & Francis 567--580

Taylor & Francis 1312--1315
E

, 7-21.

აnotaciebi
1. ნაჩვენებია, რომ გლუვი ტრაექტორიების სიმრავლე მაშინ და მხოლოდ მაშინ არის არის
წრფივ მუდმივ კოეფიციენტებიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის
ამონახსნთა სიმრავლე როდესაც იგი არის წრფივი, ინვარიანტული გადაადგილე-ბების
მიმართ და სრული.
2. განვითარებულია ვილემსის დინამიურ სისტემათა მდგომარეობათა სივრცეში აღწერის
სისტემატური თეორია.
3. დროში ინვარიანტული წრფივი სისტემებისთვის პირდაპირი სახით,
რიების ტერმინებში, აგებულია წარმოდგენები მდგომარეობათა სივრცეში.

ტრაექტო-

4. გამოკვლეულია ბუხშტაბერის ფორმალური ჯგუფები.

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi
momxsenebeli/
forumis Catarebis
#
moxsenebis saTauri
momxseneblebi
dro da adgili
1 ნ. ბერიკაშვილი
მესამე და მეოთხე
24-28 ნოემბერი,
წინააღმდეგობების აგება
თსუ,ა. რაზმაძის
სერის ფიბრაციაში
მათემატიკის ინსტიტუტი
2 თ. ქადეიშვილი
ჰომოტოპიური ალგებრების 24-28 ნოემბერი,
გამოყენებანი
თსუ,ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტი
3 ს. სანებლიძე
მარყუჟთა სივრცის
24-28 ნოემბერი,
ჰომოტოპური
თსუ,ა. რაზმაძის
კომუტატურობა და მაღალი მათემატიკის ინსტიტუტი
რიგის ოპერაციები
4 ვ. ლომაძე
ერენპრაისის ფუნდამენტური
პრინციპი
5 Mვ. ლომaZeE
წრფივი დიფერენციალური
ივანე ჯავახიშვილის
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სისტემების მთელი
ინვარიანტები

6

Mm. bakuraZe

zogierTi racionaluri
da integraluri gvaris
Sesaxeb.

სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პირველი საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია,
თბილისი, იანვარი, 2014
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პირველი საფაკულტეტო
სამეცნიერო კონფერენცია,
თბილისი, იანვარი, 2014

moxsenebaTa anotaciebi
1 . აგებულია წინააღმდეგობათა თეორია ფიბრაციაში კვეთის არსებობისათვის
2 . აღიწერა ჰომოტოპიური ალგებრაბის გამოყენებები ჰომოტოპიის თეორიაში
3 . აიგო მარყუჟთა სივრცეების ალგებრული მოდელები
4. მიღებულია ერენპრაისის ფუნდამენტური პრინციპის უფრო მარტივი დამტკიცება. ამავე დროს
იგი გავრცელებულია უფრო ზოგად არეებზე, არა მაინც და მაინც ღია სიმრავლეებზე.
5. ერთგანზომილებიან
შემთხვევაში
კარგად არის ცნობილი ვინერ-ჰოპფის ინდექსები.
განსაზღვრულია ამ ინდექსების ანალოგები მაღალ განზომილებებში. ამავე დროს ახსნილია მათი
ფიზიკური შინაარსი.
6. დადგენილია, რომ ბუხტაბერის და კრიჩევერის გვარი რომელიც უნივერსალურია გარკვეული
სიმყარის თვისებით ემთხვევა ნადირაძის მიერ განსაზღვრულ გვარს, რაც იძლევა ცხადი
გამოთვლების მეთოდს.
b) ucxoeTSi
momxsenebeli/
#
momxseneblebi
1 T. qadeiSvili
2

T. qadeiSvili
ს. სანებლიძე

ა. ელაშვილი

ა. ელაშვილი

ა. ელაშვილი

moxsenebis saTauri
Homotopy Algebras in
Topology and Physics
Minimality Theorem and HPT
მარყუჟთა სივრცეები
გეოეტრიასა
და ტოპოლოგიაში
მარტივ ლის ალგებრათა
ბიპარაბოლური
ქვეალგებრები
მოხსენება ლიანდრული
რიცხვების შესახებ

ლიანდრული რიცხვების
ასიმპტოტური ყოფაქსევა
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forumis Catarebis
dro da adgili
23 ივნისი - 5 ივლისი
პალერმო, იტალია
1-5 დეკემბერი
გალვეი,
ირლანდია
30 აგვისტო- 6 სექტემბერი,
2014, ლებეგისცენტრი,
ნანტისუნივერსიტეტი
(საფრანგეთი)
იანვარი 2014, ბირთვულ
კვლევათა ინსტიტუტი,
დუბნა
იანვარი, 2014 მოსკოვის
ეკონომიკის უმაღლესი
სკოლის მათემატიკის
ფაკულტეტი
ივლისი 2014, გენტი, ბელგია

damatebiTi informacia
TanamSromloba ucxoeTis samecniero centrebTan
თ. ქადეიშვილი თანამშრომლობდა თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრთან ICTP,
ტრიესტე, იტალია ამ დაწესებულების უფროსი ასოცირებული წევრის სტატუსით - იმყოფებოდა ამ
ცენტრში 2014 წლის ივლისში სამეცნიერო მუშაობისათვის.
ამას გარდა, თანამშრომლობდა გერმანელ, იტალიელ და უნგრელ მათემატიკოსებთან მარია კიურის
გრანტის ფარგლებში.
ა. ელაშვილი თანამშრომლობდა მაქს-პლანკის მათემატიკის ინსტიტუტთან, ბონი, გერმანია.
mivlinebebi sazRvargareT
თ. ქადეიშვილი მივლინებული თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში, ტრიესტე, იტალია
სამეცნიერო მუშაობისათვის და ორ კონფერენციაზე - იტალიაში, პალერმოს უნივერსიტეტში და
ირლანდიაში, გოლვეის უნივერსიტეტში, ორივეგან პლენარული მოხსენებებით.
სამსონ სანებლიძე იმყოფებოდა კონფერენციაზე ნანტის უნივერსიტეტში, საფრანგეთი.
ა. ელაშვილი იმყოფებოდა მოხსენებების გასაკეთებლად მოსკოვში და მონაწილეობა მიიღო
კონფერენციაში ბელგიაში.
doqtorantebis xelmZRvaneloba
m. bakuraZe xelmZRvanelobs or doqtorants, a. lomaZes da n. gaCeCilaZes თსუ-ში.

ალგებრის განყოფილება
I. 1 ალგებრის განყოფილება
I. 2 განყოფილების გამგე: აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე
I. 3. განყოფილების პერსონალური შემადგენლობა: თ.დათუაშვილი,
ა.პაჭკორია, ბ.მესაბლიშვილი, ნ.ინასარიძე, ე.ხმალაძე, ხ.ინასარიძე.

დ.ზანგურაშვილი,

saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli da
Sesrulebuli samuSaos dasasamuSaos
#
xeleba mecnierebis dargisa da
samuSaos Semsruleblebi
xelmZRvaneli
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
1 lokalurad amozneqili algebre- xvedri inasariZe
Tamar daTuaSvili,
bis homotopiuri Tvisebebis Sesnikoloz inasariZe, baCuki
wavla. eqvivariantuli kohomolomesabliSvili, dali
giis Teoriebi. algebruli struqzanguraSvili, aleqsandre
turebis araabeluri tenzoruli
paWkoria, emzar xmalaZe N
namravlebi da maTi gamoyenebebi.
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eqtor obieqti laibnicis algebrebis jvaredin modulebis kategoriaSi.
naxevradmodulebis
Sraieris gafarToe-bebi da kohomologiebi. aZumaias monadebi, komonadebi da ganzogadebuli galuas obieqtebi. sxvadasxva mravalnairobaSi kodawevis morfizmis
efeqturobis sakiTxis Seswavla.
dargi _ maTematika
mimarTuleba _ fundamenturi
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
გაგრძელდა ლოკალურად ამოზნექილი ალგებრების ჰომოტოპიური თვისებების
შესწავლა. კერძოდ, უარყოფითი გლუვი K-ფუნქტორების აგება და კავშირი არსებულ
უარყოფით ტოპოლოგიურ K-ფუნქტორებთან. გარდა ამისა ჯგუფების ტეიტის
კოჰომოლოგიის განხილვა ექვივარიანტული მიდგომის თვალსაზრისით. დადგინდა
ბუნებრივი საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ექვივარიანტული ტეიტის
ჯგუფების კოჰომოლოგიის აგებას, რომელიციძლევა კლასიკური ტეიტის კოჰოლოგიას,
როცა მოქმედი ჯგუფის მოქმედება ტრივიალურია (ხ.ინასარიძე).
შემოტანილია ლის სუპერ ალგებრების არააბელური ტენზორული ნამრავლი.
შესწავლილია მისი თვისებები, მათ შორის ნილპოტენტურობის და ამოხსნადობის საკითხი.
იგი გამოყენებულია ლის სუპერალგებრების უნივერსალური ცენტრალური გაფართოების
დახასიათებისათვის. აგებულია ლის სუპერალგებრების არააბელური ჰომოლოგიები
დაბალგანზომილებებში და დადგენილია კავშირი ასოციური სუპერალგებრების ციკლურ
ჰომოლოგიასთან. ასევე შემოტანილია ლის სუპერალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი
და დამტკიცებულია მილერის თეორემის ანალოგიური თეორემა, მიღებულია ჰოპფის
ფორმულა და აგებულია ლის სუპერალგებრების ჰომოლოგიების ექვსწევრა ზუსტი
მიმდევრობა. აგებული და შესწავლილია ჰომ-ლის ალგებრების არააბელური ტენსორული
ნამრავლი.
ეს ტენზორული ნამრავლი გამოყენებულია ჰომ-ლის ალგებრების
უნივერსალური ცენტრალური და ალფა-ცენტრალური გაფართეობების აღწერაში. ჰომასოციური ალგებრებისათვის, რომლებიც გარკვეულ დამატებით პირობას აკმაყოფილებენ,
დადგენილია კავშირი ციკლურ, მილნორის ციკლურ ჰომოლოგიებს და ჰომ-ლის
ალგებრების არააბელურ ტენზორულ ნამრავლს შორის (ე.ხმალაძე).
ნახევრადმოდულის შრაიერის გაფართოებები მონოიდით დავუკავშირეთ მეორე რიგის
ახალ კოჰომოლოგიის მონოიდს. გარდაამისა, მესამე რიგის ახალი
კოჰომოლოგიის
მონოიდის ელემენტი აღვწერეთ როგორც წინააღმდეგობა ჯგუფის მონოიდით
გაფართოების არსებობისთვის (ა. პაჭკორია).
მოცემულია აძუმაიას მონადისა და კომონადის განმარტებები და შესწავლილია მათი
თვისებები. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ გადაწნულმონოიდალურ კატეგორიებში მარცხენა და
მარჯვენა აძუმაიას მონიდების ცნებები ერთმანეთს ემთხვევა და რომ ასეთი ობიექტები
შეიძლება წარმოდგინდეს, როგორც განზოგადოებული გალუას ობიექტები. მოცემულია
განზოგადოებული ბიალგებრებისათვის lodes მდგარდობის თეორემის წმინდა
კატეგორიული დამტკიცება (ბ.მესაბლიშვილი).
შემოტანილ იქნა განმარტება მულტიპლიკაციური ლისრგოლების არააბელური
ტენზორული ნამრავლის ცნება. ეს არის ახალი კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს
ერთიან მიდგომას როგორც ბრაუნისა და ლოდეს მიერ შემოტანილი ჯგუფების არააბელური
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ტენზორული ნამრავლის მიმართ, ისე ელისის მიერ შემოტანილი ლისალგებრების
არაბელური ტენზორული ნამრავლის მიმართ. მიღებულ იქნა მულტიპლიკაციური
ლისრგოლების ჰომოლოგიებზე მილერის თეორემის მსგავსი შედეგი (ნ.ინასარიძე).
განხილულია ლაიბნიცის ალგებრების კატეგორიაში ჯვარედინი მოდულების კატეგორია.
ნაჩვენებია, რომ ეს კატეგორია წარმოადგენს ექვივალენტობამდე სიზუსტით ომეგა
ჯგუფების კატეგორიას და რომ ეს უკანასკნელი არის მოდიფიცირებული ინტერესის
კატეგორია. ეს ცნება შემოტანილი იყო ეხლახანს ბოიცის, კაზას, დათუაშვილის და უსლუს
მიერ მათ ერთობლივ შრომაში, სადაც მათ განავითარეს მოქმედების თეორია და
წარმოადგინეს სათანადო კონსტრუქცია უნივერსალური მკაცრი ზოგადო ექტორისა. ამ
შედეგების გამოყენებითგარკვეულია ექტორის არსებობის საკითხი ზემოთ აღნიშნულ
ჯვარედინი მოდულების კატეგორიაში.ნაპოვნია საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ ამ
კატეგორიის ობიექტისათვის ექტორი არსებობდეს და მოცემულია ექტორის შესაბამისი
კონსტრუქცია. შესრულებულია ე. უსლუს, მ. ატიკთან და ა.აიტეკინთან ერთად
(თ.დათუაშვილი).
შესწავლილია მარცხნიდან მემკვიდრეობით რგოლზე მოდულების სტაბილური
კატეგორიის ზოგიერთი თვისება, კერძოდ, ზღვრების და კოზღვრების არსებობა,
დახასიათებულია ეპიმორფიზმები, მონომორფიზმები, ნორმალური ეპიმორფიზმები,
ნორმალური მონომორფიზმები. ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის,
რომ სტაბილური კატეგორია იყოს აბელური. დამტკიცებულია, რომ ალგებრების ისეთ
მრავალნაირობაში რომელიც წარმოდგენილია ტერმების კონფლუენტური გადაწერის
სისტემით ამალგამირებული თავისუფალი ნამრავლების ელემენტებს აქვთ ერთადერთი
ნორმალური ფორმები. ამის გამოყენებით ნაჩვენებია რომ იდემპოტენტური კვაზიჯგუფების,
უნიპოტენტური კვაზიჯგუფების, მარცხენა/მარჯვენა შტეინერის ლუპების და ბევრ სხვა
მრავალნაირობაში ყოველი კოდაწევის მორფიზმი ეფექტურია (დ. ზანგურაშვილი).

saxelmwifo grantiT dafinansebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

damfinansebeli
proeqtis
organizacia
xelmZRvaneli
სიმპლიციური ალგებრა, შოთა რუსთაველის
ხელმძღვანელი
ჰომოლოგიის თეორიე- ეროვნული
ა. ჩიგოგიძე
ბი, K-თეორია და გამო- სამეცნიერო ფონდი
ყენებები ალგებრული
თანახელმძღვანელი
და ტოპოლოგიური
ნ. ნასარიძე
სტრუქტურებისათვის
(საგრანტო ხელშ.
№ DI/12/5-103/11)
proeqtis dasaxeleba

proeqtis
Semsruleblebi
ხ. ინასარიძე,
ე. ხმალაძე,
ბ. მესაბლიშვილი

dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
ზოგად ბიკატეგორიებში აგებულია მოკლე ზუსტი მიმდევრობა, რომელიც საშუალებას
გვაძლევს დავადგინოთ კავშირები კომპაქტურ ჯგუფებზე ექვივარიანტული KK-თეორიის
ლოკალიზებული ქვეკატეგორიების და ლოკალიზაციების კლასიფიკაციის პრობლემებს შორის.
ლაიბნიცის ალგებრების 2-ჯვარედინი მოდულის საშუალებითშემოტანილიაჯვარედინი
გაფართოებების ცნება და მათი ექვივალენტობის კლასების სიმრავლიდან აგებულია ასახვა
ლაიბნიცის მეოთხე კოჰომოლოგიის ჯგუფში. მიმდინარეობს მუშაობა ამ ასახვის შებრუნებულის
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ასაგებად ჯგუფებისა და ლის ალგებრებისათვის უკვე ცნობილი კონსტრუქციების ანალოგიურად.
ფუნქციონალური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით ადრე დამტკიცებული კარუბის
ჰიპოტეზა ლოკალური სტაბილური C*- ალგებრებისათვის გავრცელებულია ლოკალური
სტაბილური ფრეშეს ალგებრებისათვის ალგებრული და გლუვი K- ჯგუფების იზომორფიზმის
შესახებ.
გაგრძელდა ჰომოლოგიური თვისებების გამოკვლევა ალგებრული ობიექტებისათვის,
რომლებიც ანზოგადებენ ლის ალგებრებს. კერძოდ, აგებულია ლის სუპერ-ალგებრების
არააბელური ტენზორული ნამრავლი. დადგენილია მისი კავშირი დაბალგანზომილებიან
ჰომოლოგიებთან. ასევე მისი საშუალებით
დახასიათებუ-ლია ლის სუპერ-ალგებრების
უნივერსალური ცენტრალური გაფართოებები და მიღებულია საინტერესო გამოყენება ასოციური
სუპერ-ალგებრების ციკლურ ჰომოლოგიაში. მიმდინარეობს ამ შედეგების გადატანა ლაიბნიცის
სუპერ-ალგებრებისათვის და მისი სავარაუდო გამოყენების დადგენა ასოციური სუპერალგებრების ჰოხშილდის ჰომოლოგიაში.
შემოტანილია აძუმაიას მონადების და კომონადების ზოგადი ცნებები. მათი შესაბამისი
ალგებრებითა და კოალგებრებით განსაზღვრულ სიმეტრიული მონოიდური კატეგორიების
კლასებზე აგებულია გარკვეული სახის თეორია და შესწავლილია მისი ადიციურობის პრობლემა.
დადგენილია საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ აიგოს ჯგუფების ტეიტის კოჰომოლოგიის
ჯგუფების ექვივარიანტული ვარიანტი, რომელიც იძლევა კლასიკური ტეიტის კოჰომოლოგიას,
როცა ჯგუფის მოქმედება ტრივიალურია.
გრძელდება კვლევა ფუნქტორის ციკლური წარმოებული ფუნქტორების. ჩვენ განვმარტავთ
მულტიპლიკაციური ლისრგოლების არააბელურ ტენზორულ ნამრავლს. ეს არის ახალი
კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს საერთო მიდგომას, როგორც ბრაუნისა და ლოდეს მიერ
შემოტანილ ჯგუფების არააბელურ ტენზორულ ნამრავლზე, ისე ელისის მიერ განმარტებულ
ლისალგებრების არააბელურ ტენზორულ ნამრავლზე. ჩვენ ვამტკიცებთ მილერის თეორემის
ანალოგს მულტიპლიკაციური ლის რგოლებისათვის.
2
proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
გალუას თეორია,
შოთა რუსთაველის
თ. დათუაშვილი,
ხელმძღვანელი
გროთენდიკის დაწევა ეროვნული
ა. პაჭკორია,
გ. ჯანელიძე
დ. ზანგურაშვილი,
და არააბელური
სამეცნიერო ფონდი
დ. ჩიხლაძე
გაფართოებები
თანახელმძღვანელი
კატეგორიულ
ბ. მესაბლიშვილი
ალგებრაში
(საგრანტო ხელშ.
№DI/18/5-113/13)
dasrulebuli etapis Sedegebiს anotacia
დამტკიცდა
ტექნიკური
ხასიათის
დებულებები,
რომელთა
გამოყენებით
კოჰომოლოგიურად აღიწერა ჯგუფების შრაიერის ტიპის გაფართოებები მონოიდებით.
დამტკიცებულია, რომ უნივერსალური ალგებრების მრავალნაირობაში პუშაუტების
ელემენტებს აქვთ ერთადერთი ნორმალური ფორმა. ამ ფაქტის გამოყენებით ნაჩვენებია,
რომ ასეთ მრავალნაირობაში, ყოველი კოდაწევის მორფიზმი ეფექტურია.
დადგენილია საკმარისი პირობა იმისა, რომ წერტილოვანი ბარის აზრით ზუსტი
კატეგორია მასზე განსაზღვრული ცენტრალური გაფართოებების გარკვეული კლასით იყოს
ფარდობითი ნახვრადაბელური კატეგორია.
ლოდეის აზრით განზოგადოებული ბიალგებრებისათვის
მოცემულია მათი
კატეგორიული კონსტრუქცია და ე.წ. მდგრადობის თეორემის კატეგორიული განზოგადება.
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ნაბიჯი კვანტური კატეგორიების განსაზღვრისათვის.
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4. ნაჩვენებია, რომ ნებისმიერ კატეგორიაში ფულბეკებით, კოგანმატოლებლებით და რეგულარული
ეპი-მონო ფაქტორიზაციებით რეგულარული ეპიმორფიზმების კლასი მყარია ე.წ. დაბალანსებული
ეფექტური დაწევის მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკების მიმართ. თუ კატეგორია ადიციურია,
იგივე სამართლიანია ყველა ეფექტური დაწევის მორფიზმების გასწვრივ ფულბეკებისათვისაც.
ნაჩვენებია, რომ ეფექტური დაწევის მორფიზმების კლასი მყარია ფუშაუტების მიმართ მაშინ და
მხოლოდ მაშინ, როცა ყოველი რეგულარული ეპიმორფიზმი არის ეფექტური დაწევის მორფიზმი.
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აგებულია შეუღლებული ფუნქტორები, რაც ანზოგადებს ლის ალგებრის უნივერსალური მომვლები
ალგებრის კონსტრუქციას. დამტკიცებულია, რომ ლის ალგებრის ჯვარედინ მოდულზე და მის
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კატეგორიას და ჰოპფის მოდულების კატეგორიას შორის შედარების ფუნქტორი არის
ექვივალენტობა.
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forumis Catarebis
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2014 წლის 24-28 ნოემბერი.
თსუ, ა.
რაზმაძისმათემატიკისინსტიტ
უტი
2014 წლის 24-28 ნოემბერი.
თსუ, ა.
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აგება და მათი გამოყენებები ჰომ-ლის ალგებრების უნივერსალურ ცენტრალურ გაფართოებებში
და ჰომ-ასოციური ალგებრების ციკლურ ჰომოლოგიაში.
2. განხილული იქნაგანზოგადოებულიბიალგებრებისათვის ლოდესმდგარდობისთეორემა და
მისიწმინდაკატეგორიულიდამტკიცება.
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dro da adgili
პოლინომიური ფუნქტორების
2014 წლის 11 ნოემბერი.
შესახებ
სანტიაგო დე კომპოსტელს
უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
Some properties of the stable
October 31, 2014.
category of a left hereditary ring Department of Mathematics of
Northeastern University,Boston,
USA.
moxsenebis saTauri

moxsenebaTa anotaciebi
1. განხილული იქნა საკითხი არააბელური წარმოებული ფუნქტორების სიმპლიციური ხარისხის
სასრულობის შესახებ. ფუნქტორისათვის ჯგუფების მრავალნაირობიდან მნიშვნელობებით
ჯგუფების კატეგორიაში, დასაბუთებული იქნასიმპლიციური ხარისხისდაზუსტებულიშეფასება.
2. განხილული იქნა მარცხნიდან მემკვიდრეობით რგოლზე მოდულების სტაბილური კატეგორიის
ზოგიერთი თვისება. დასაბუთებული იქნა აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ
სტაბილური კატეგორია იყოს აბელური.
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ხ. ინასარიძე არის ორი საერთაშორისო მნიშვნელობის მათემატიკური ჟურნალის “Journal of
Homotopy and Related Structures” da “Tbilisi Mathematical Journal” დამაარსებელი და მთავარი
რედაქტორი, რომელთაგან პირველი ქვეყნდება გამომცემლობა Springer-ის მიერ და აქვს
იმპაქტ/ფაქტორი მინიჭებული, ხოლო მეორე იბეჭდება De Gruyter- ის მიერ.
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ხ.ინასარიძე არის საქართველოს არასამთავრობო, აკადემიური ორგანიზაციის „თბილისის
მათემატიკური მეცნიერებების ცენტრის“ ხელმძღვანელი.
2013 წლის 20 დეკემრიდან 2014 წლის 20 თებერვლამდე The German Academic Exchange Service
(DAAD)-ის გრანტით
ბ. მესაბლიშვილი იმყოფებოდი
გერმანიაში, დიუსელდორფის
უნივერსიტეტში.
ამა წლის 13 მაისიდან 7 ივნისამდე ე. ხმალაძე მიწვევით, ერთობლივი კვლევითი საქმიანობის
განსახორციელებლად, იმყოფებოდა სანტიაგო დე კომპოსტელას (ესპანეთი) უნივერსიტეტში.
ამა წლის აპრილ-ივნისის თვეებში თ. დათუაშვილმა ჩაატარა ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობა
პროფ. უსლუსა და მის ჯგუფთან ერთად ოსმანგაზის უნივერსიტეტში, ესკიშეჰირი (თურქეთი).
ამა წლის ნოემბერის თვეში ნ. ინასარიძე მიწვევით, ერთობლივი კვლევითი საქმიანობის
განსახორციელებლად, იმყოფებოდა მივლინებაში სანტიაგო დე კომპოსტელას (ესპანეთი)
უნივერსიტეტში და ალგებრის სემინარზე გააკეთა მოხსენება „On polynomial Functors“.

მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება
I. 1. მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება
I. 2. ganyofilebis gamge: მამუკა ჯიბლაძე
I. 3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba: ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი, დავით გაბელაია,
ლევან ურიდია.
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli
da Sesrulebuli
samuSaos dasaxeleba
#
samuSaos Semsruleblebi
samuSaos xelmZRvaneli
mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
1
მათემატიკა, მათემატიკური
დავით გაბელაია
დავით გაბელაია, მამუკა
ლოგიკა: ახალი დასაშვები Cჯიბლაძე
სემანტიკა S4 მოდალური
სისტემისა და მისი
გაფართოებებისათვის.
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
ეს არის ერთობლივი კვლევის შედეგები მარტენ მარქსთან (ჰოლანდია) და მაგისტრანტებთან კ.
გოგოლაძესთან და ე. კუზნეცოვთან. შემოღებული და შესწავლილია ზოგადი ჩარჩო (General
Frame) რომელიც მიიღება ევკლიდური სიბრტყის მრავალკუთხა არეებით წარმოქმნილ ბულის
ალგებრაზე ჩაკეტვის ოპერატორის მოქმედებით. მიღებულია შესაბამისი მოდალური ლოგიკის
აქსიომატიზაცია. დამტკიცებულია სასრული მოდელების თვისება და ამოხსნადობა.
2
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
samuSaos Semsruleblebi
მათემატიკა, მათემატიკური
ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი
ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი
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ლოგიკა: უძრავი წერტილის
ტოპოლოგიური ლოგიკის
განვითარება
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
შესწავლილია სალქვისტის უძრავი წერტილის ტოლობების შენახვის საკითხი რელატივიზებული
ოპერატორიანი ბულის ალგებრების გასრულებებზე.
3

samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
samuSaos Semsruleblebi
მათემატიკა, მათემატიკური
ლოგიკა: ზიარი რწმენის
ლევან ურიდია
ლევან ურიდია
ტოპოლოგიური სემანტიკა
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
დევიდ პირსთან (David Pearce, ესპანეთი) ერთობლივი კვლევის შედეგად შემუშავებული და
შესწავლილია რწმენათა ერთობლივი სისტემების ლოგიკური თვისებების ამსახველი
მათემატიკური მოდელი ტოპოლოგიური სტრუქტურის გამოყენებით.

saxelmwifo grantiT dafinansebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi
#
1

proeqtis dasadamfinansebeli
xeleba
organizacia
modaluri logikis შოთა რუსთაველის
topologiuri
ეროვნული
semantika (ხელშ.:
სამეცნიერო ფონდი
FR/11-29, 2012-2015)

proeqtis
xelmZRvaneli
დ. გაბელაია

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

dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
აღწერილია ევკლიდური სივრცის მრავალკუთხა არეების მოდალური ლოგიკა C-სემანტიკაში.
სახელდობრ, მიღებულია ამ ლოგიკის აქსიომათა სისტემა, დამტკიცებულია სასრული
მოდელების თვისება და ამოხსნადობა. შესწავლილია სალქვისტის უძრავი წერტილის
ტოლობების შენახვის საკითხი რელატივიზებული ოპერატორიანი ბულის
ალგებრების
გასრულებებზე. შემუშავებული და შესწავლილია რწმენათა ერთობლივი სისტემების ლოგიკური
თვისებების ამსახველი მათემატიკური მოდელი ტოპოლოგიური სტრუქტურის გამოყენებით.
ორგანიზებულ იქნა და თბილისში 2014 წლის 23-27 ივნისს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია
Topological Methods in Logic IV. http://www.rmi.ge/tolo4
publikaciebi:
statiebi
#

avtori/
avtorebi

1

Nick Bezhanishvili
and Silvio Ghilardi.

2

Nick Bezhanishvili,
Silvio Ghilardi and

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis
dasaxeleba
The bounded proof
property via step
algebras and step
frames
. Free modal
algebras revisited:

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

Annals of Pure and
Applied Logic, 165
(12), pp. 1832-1863

ჰოლანდია,
Elsevier

31

In: Leo Esakia on
Duality in Modal

გერმანია,

19

70

gverdebis
raodenoba

Mamuka Jibladze

3

4

the step-by-step
method

and Intuitionistic
Logics, pp. 43-62

Springer
(Trends in Logic
Series)
Lev Beklemishev
Topological
In: Leo Esakia on
გერმანია,
and David Gabelaia Interpretations of Duality in Modal
Springer
Provability Logic
and Intuitionistic (Trends in Logic
Logics, pp. 257-290
Series)
Nick Bezhanishvili
Structures for
In: Johan van
გერმანია,
and Wiebe van der Epistemic Logic
Benthem on Logic
Springer
Hoek
and Information
(Outstanding
Dynamics, pp. 339- Contributions to
380
Logic Volume 5)

33

41

samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
D. Gabelaia, M. Marx, K.
Gogoladze, E. Kuznetsov and M.
Jibladze

moxsenebis saTauri
Modal logic of the planar
polygons

forumis Catarebis
dro da adgili
Advances in Modal Logic,
University of Groningen 5-8
August 2014

ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება
I. 1. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება
I. 2. ganyofilebis gamge: მიხეილ მანია
I. 3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba: მიხეილ მანია, თენგიზ შერვაშიძე, ნანული
ლაზრიევა, თეიმურაზ ტორონჯაძე, ომარ ფურთუხია

II. saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
#
1

samuSaos Semsruleblebi
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
ოპტიმალური ინვესტირებისა
მ. მანია
მიხეილ მანია, თენგიზ
და ჰეჯირების ამოცანები
შერვაშიძე, ნანული
შეზღუდული ინფორმაციისა
ლაზრიევა, თეიმურაზ
და მოდელის
ტორონჯაძე, ომარ ფურთუხია
განუზღვრელობის პირობებში
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით
მიღებულიაBMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები. ეს შფასებები
გამოყენებულია სარგებლიანობის მაქსიმიზირების ამოცანის ფასის ფუნქციის შესასწავლად.
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შესწავლილია სარგებლიანობის მაქსიმიზირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის
ფუნქციის ანალიზური თვისებები. ნაჩვენებია, რომ ფასის ფუნქცია ორჯერ უწყვეტად
დიფერენცირებადია
და ოპტიმალური კაპიტალის პროცესი ზრდადია და
დიფერენცირებადი საწყისი კაპიტალის მიმართ. ფასის პროცესის ამ თვისებებზე
დაყრდნობით დამტკიცებულია, რომ საშუალო სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის შესაბამისი
ფასის პროცესი ბელმანის სტოქასტური დიფერენციალური განტოლების ერთადერთ
ამონახსნს წარმოადგენს.
შესწავლილია
სემიმარტინგალურ
სტატისტიკურ
მოდელებთან
დაკავშირებული
პარამეტრის რეკურსიული შეფასებების პროცედურები დაგამოყვანილია ა ამ შეფასებების
ასიმპტოტურითვისებები.
განხილულია ევროპული ოფციონის ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის ბლეკშოულსის მოდელში. როგორც ცნობილია, ჰეჯირების პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური
მეთოდია კლარკ-ოკონეს სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორრმულა, მაგრამ
განსახილველ შემთხვევაში აღნიშნული ფორმულის გამოყენება ვერ ხერხდება, ვინაიდან
ჩვენ მიერ განხილული გადასახადის ფუნქცია არაა დიფერენცირებადი მალივენის აზრით.
შემოთავაზებულია ჰეჯირების ამოცანის გადაჭრის არატრადიციული მეთოდი, რისთვისაც
გამოყენებულია სემიმარტინგალის ლოკალური დროის ცნება და მისი კავშირი ჭვრეტად
კვადრატულ მახასიათებელთან.
miRebulia bernSteinis funqciis binomuri koeficientebis zeda sazRvris
Sefasebebi. es Sefasebebi gamoyenebulia ganawilebis kvantilebis stoqasturi
aproqsimaciis misaRebad.
III. sagranto dafinansebiT damuSavebuli
samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
1 პირველიდამეორერიგ SoTa rusTavelis
m.mania
m.mania,
erovnuli
n.
lazrieva,
ისშექცეულისტოქასტ
T. toronjaZe,
ურიდიფერენციალურ samecniero fondi
r. TevzaZe,
იგანტოლებებიდამათ
b. CiqviniZe,
იგამოყენებასტოქასტ
o.furTuxia,
ურმართვასადაფინანს
T.ServaSiZe,
ურმათემატიკაში.#FR/
z. qvaTaZe
69/5-104/12 საგრანტო
ხელშ. № 31/68, 2014 წ,
II-III
შუალედური
ეტაპების ანგარიში
შესწავლილია სარგებლიანობის მაქსიმიზირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის
ფუნქციის ანალიზური თვისებები ზოგადი მიზნობრივი ფუნქციებისთვის. ნაჩვენებია, რომ ფასის
ფუნქცია შექცეულ სტოქასტურ დიფერენციალურ განტოლებას აკმაყოფილებს და ამ განტოლების
ამონახნის გამოყენებით მიღებულია ოპტიმალური სტრატეგიის დახასიათება.
რობინს-მონროს ტიპის სტოქასტურ დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის ყოფაქცევაზე
დაყრდნობით გამოყვანილია უცნობი პარამეტრის რობასტული და რეკურსიული შეფასებების
ასიმპტოტური თვისებები. შემოთავაზებულია მეთოდი, რომელიც ვინერის ფუნქციონალის
ცხადი ინტეგრალური სახით წარმოდგენას გვაძლევს, როდესაც ამ ფუნქციონალს სტოქასტური
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წარმოებული არ გააჩნია.
შესწავლილია სემიმარტინგალურ სტატისტიკურ მოდელებთან დაკავშირებული პარამეტრის
რეკურსიული შეფასებების პროცედურები.
რობინს-მონროს ტიპის სტოქასტურ დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის ყოფაქცევაზე
დაყრდნობით გამოყვანილია რეკურსიული შეფასებების ასიმპტოტური თვისებები. მოყვანილია
რამდენიმე სპეციალური შემთხვევა და კერძო მაგალითი.
დადგენილია ინტეგრალური ტიპის კვადრატით ინტეგრებადი ვინერის ფუნქციონალების ვინერჩაოს ჯერადი სტოქასტური ინტეგრალების გულების კონსტრუქცია და გამოკვლეულია ამ სახის
ფუნქციონალების სტოქასტურად (მალივენის აზრით) წარმოებადობის საკითხი. გამოყვანილია
იტოსა და იტო–ვენტცელის ტიპის ფორმულები სკოროხოდის ინტეგრალის ტერმინებში ე. წ.
ანტისიპატიური კომპენსირებული პუასონის სემიმარტინგალური პროცესებისათვის.
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1. vineris procesis erTi funqcionalisaTvis, romelic finansuri bazris baSelies modelis
SemTxvevaSi warmoadgens gadasaxadis funqcias nokaut barieruli ofcionisaTvis,
miRebulia klarkis integraluri warmodgena cxadi integrandiT. gamoyenebulia Cvens mier
miRebuli vineris funqcionalebis stoqasturi integraluri warmodgena, romelic
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warmoadgens klark-okonis formulis
mcire ganzogadoebas da dadgenilia stoqasturi
integralis integrandis cxadi saxe. es integrandi aris optimaluri hejuri strategia
nokaut barieruli ofcionis repliკaciisaTvis baSelies modelis SemTxvevaSi.
2. ganixileba evropuli ofcionis hejirebis amocana. gamokvleulia integraluri tipis
ofcioni finansuri bazris baSelies modelis SemTxvevaSi. hejirebis aRniSnuli amocana
gadawyvetilia riskiani fasiani aqtivis procesis lokaluri drois cnebisa da ofcionis
gadasaxadis funqciasTan misi damokidebulebis gamoyenebiT. pirvel rigSi Cven gamogvyavs
klarkis stoqasturi integraluri warmodgenis formula cxadi integrandiT da Semdgom
viyenebT troter-meieris Teoremasa da stoqasturi tipis fubinis Teoremas.
3. naCvenebia pirobiTi albaTobis ganmartebis bunebrioba, risTvisac albaTobis klasikuri
ganmarteba winaswar gadawerilia Sesabamisi formiT. moyvanilia mravali saintereso da
sailustracio magaliTi da maTi amoxsnis meTodebi, romლeბic gviCvenebs pirobiTi
albaTobis cnebis SemoRebis mizanSewonilebas da mis praqtikul gamoyenebebs sxvadasxva
sferoSi. gadmocemulia iseTi popularuli “paradoqsis” axsna, rogoricaa e.w. “monti-holis
paradoqsi”.
4. რობინს-მონროს ტიპის სტოქასტურ დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის ყოფაქცევაზე
დაყრდნობით გამოყვანილია უცნობი პარამეტრის რობასტული და რეკურსიული შეფასებების
ასიმპტოტური თვისებები.
5. შესწავლილია სარგებლიანობის მაქსიმიზირებისა და ჰეჯირების ამოცანის შესაბამისი ფასის ფუნქციის
ანალიზური თვისებები. ნაჩვენებია, რომ ფასის ფუნქცია ბელმანის სტოქასტურ იდიფერენციალური
განტოლების ერთადერთ ამონახსნს წარმოადგენს.
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gverdebis
raodenoba
16

5
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1. შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით
მიღებულია BMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები
2.SemoTavazebulia klarkis stoqastur integralur warmodgenaSi integrandis povnis
meTodi kvadratiT integrebadi brounis funqcionalebisaTvis, romlebsac moeTxovebaT mxolod pirobiTi maTematikuri lodinisstoqasturad (malivenis azriT)
warmoebadoba gansxvavebiT tradiciuli moTxovnisagan TviTon funqcionalis stoqasturad warmoebadobis Sesaxeb (rogorc es moiTxoveba klark-okones kargad cnobil formulaSi).
3. განხილულია ევროპული ოფციონის ჰეჯირების ამოცანა ფინანსური ბაზრის ბლეკ-შოულსის
მოდელში. როგორც ცნობილია, ჰეჯირების პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდია კლარკოკონეს სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორრმულა, მაგრამ განსახილველ შემთხვევაში
აღნიშნული ფორმულის გამოყენება ვერ ხერხდება, ვინაიდან ჩვენ მიერ განხილული გადასახადის
ფუნქცია არაა დიფერენცირებადი მალივენის აზრით. შემოთავაზებულია ჰეჯირების ამოცანის
გადაჭრის არატრადიციული მეთოდი, რისთვისაც გამოყენებულია სემიმარტინგალის ლოკალური
დროის ცნება და მისი კავშირი ჭვრეტად კვადრატულ მახასიათებელთან.

#
1

2

3

4

V. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi
moxsenebis saTauri
forumis Catarebis
momxsenebeli/
dro da adgili
momxseneblebi
ო.ფურთუხია,
ინტეგრალური ტიპის ევროპული
თსუ, მეორე საფაკულტეტო
ო.ღლონტი,
ოფციონების ჰეჯირება
სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში
მიძღვნილი ა.რაზმაძის
დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. თბილისი, 2014 წ.,
29 იანვარი–3 თებერვალი.
ო.ფურთუხია,
სტოქასტური გაწარმოების ოპერატორის თსუ, მეორე საფაკულტეტო
ო.ღლონტი,
ზოგიერთი თვისების შესახებ
სამეცნიერო კონფერენცია
ვ.ჯაოშვილი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში
მიძღვნილი ა.რაზმაძის
დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. თბილისი, 2014 წ.,
29 იანვარი–3 თებერვალი
ბ.დოჭვირი,
ფილტრაციის შეცდომის ერთი
თსუ, მეორე საფაკულტეტო
ო.ფურთუხია,
შეფასების შესახებ
სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყვ.ჯაოშვილი
ველო მეცნიერებებში
მიძღვნილი ა.რაზმაძის
დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. თბილისი, 2014 წ.,
29 იანვარი–3 თებერვალი
თებერვალი.
ო.ფურთუხია,
ინტეგრალური ტიპის ფუნქციონალების
ი. ვეკუასსახელობისგამო-
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ო.ღლონტი

5

ო.ფურთუხია,
ო.ღლონტი

6

ო.ფურთუხია,
ო.ღლონტი

7

ო.ფურთუხია

8

m. mania,
b. CiqviniZe

9

ნ. ლაზრიევა

მალივენის აზრით წარმოებადობის
შესახებ

ყენებითიმათემატიკისინსტი
ტუტისსემინარის XXVIII
გაფართოებულისხდომები,
თბილისი, 2014 წ., 23-25
აპრილი
ინტეგრალური ტიპის არაგლუვი
კავკასიის მათემატიკოსთა
ბროუნის ფუნქციონალის ინტეგრალური პირველი საერთაშორისო
წარმოდგენის ზოგიერთი მეთოდი
კონფერენცია, თბილისი,
2014 წ., 5-6 სექტემბერი
ინტეგრალური ტიპის არაგლუვი
საქართველოს მათემატიკოსბროუნის ფუნქციონალის ინტეგრალური თა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,
წარმოდგენა და გამოყენება ფინანსებში
2014 წ., 8-12 სექტემბერი
კლარკ-ოკონის ტიპის ფორმულები
თსუ ა.რაზმაძის
არაგლუვი ფუნქციონალებისათვის
მათემატიკის ინსტიტუტის
კონფერენცია, თბილისი,
2014 წ., 24-28 ნოემბერი
კავკასიის მათემატიკოსთა
პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისი,
2014 წ., 5-6 სექტემბერი
ერთგანზომილებიანი პარამეტრის რეკურ- თსუ ა.რაზმაძის
სიული შეფასებები
სემიმარტინგალური მათემატიკის ინსტიტუტის
სტატისტიკური მოდელებისთვის
კონფერენცია, თბილისი,
2014 წ., 24-28 ნოემბერი

moxsenebaTa anotaciebi
1) შემოთავაზებულია მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა გადავწყვიტოთ ინტეგრალური
ტიპის ზოგიერთი ევროპულ ოფციონის ჰეჯირების ამოცანა პროტერისა და მეიერის თეორემის
გამოყენებით. მიღებულია კლარკის ტიპის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენა
ლოკალური და ოფციონის გადასახადის ფუნქციისათვის და გადაწყვეტილია ჰეჯირების
ამოცანები.
2) შემოთავაზებულია მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა ვიპოვოთ „გასაშუალოებული“
პროცესის ქაოტურ წარმოდგენში მონაწილე ჯერადი სტოქასტური ინტეგრალების გულები;
ნაჩვენებია, რომ თუ კვადრატით ინტეგრებადი სტოქასტური პროცესი არაა სტოქასტურად
წარმოებადი, მაშინ არც „გასაშუალოებული“ პროცესი იქნება სტოქასტურად წარმოებადი;
დადგენილია კომპოზიციის სტოქასტური დიფერენცირების წესი და ნაჩვენებია სტოქასტური
გაწარმოების ოპერატორისა და სობოლევის გაგლუვების ოპერატორის კომუტაციურობის
თვისება.
3) ნაწილობრივ დაკვირვებადი სტაციონარული ფართო აზრით შემთხვევითი მიმდევრო-ბების
სქემა დაყვანილია კალმან-ბიუსის სქემაზე და მიღებულია ფილტრაციის შეცდომის შეფასება
ხმაურების მცირე კოეფიციენტების საშუალებით.
4) naCvenebia, rom Tu kvadratiT integrebadi stoqasturi procesi ar aris
stoqasturad warmoebadi, maSin “gasaSualebuli” procesi agreTve ar aris
stoqasturad warmoebadi. SemoTavazebulia “gasaSualebuli” procesis veneris
qaoturi gaSlis gulebis povnis meTodi.
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5) შემოთავაზებულია ინტეგრალური ტიპის არაგლუვი ბროუნის ფუნქციონალის ინტეგრალური
წარმოდგენის ზოგიერთი მეთოდი, რომელიც გლუვი ფუნქციონალების შემთხვევაში იძლევა
კარგად ცნობილ ადრინდელ შედეგებს.
6) განხილულია ფინანსური ბაზრის ბლეკ-შოულსის მოდელი, რომლის გადასახადის ფუნქცია
წარმოადგენს ინტეგრალური ტიპის ბროუნის არაგლუვ ფუნქციონალს. მიღებულია გადასახადის ფუნქციის ინტეგრალური წარმოდგენა ცხადი სახით და აგებულია ჰეჯური სტრატეგია.
7) მიმოხილულია კლარკ-ოკონის ტიპის ფორმულის მიღების შესაძლებლობები ვინერის
სტოქასტურად არაგლუვი ფუნქციონალებისათვის. შესწავლილია ბაშელიესა და ბლეკ-შოულსის
ფინასური ბაზრის მოდელებში სტოქასტურად არაგლუვი გადასახადის ფუნქციებისათვის
კლარკის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ინტეგრანდის ცხადი სახით დადგენის
შესაძლებლობები.
8) შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებების ამონახსნის თვისებების გამოყენებით
მიღებულიაBMO- მარტინგალების ნორმების ახალი შეფასებები. ეს შფასებები გამოყენებულია
სარგებლიანობის მაქსიმიზირების ამოცანის ფასის ფუნქციის შესასწავლად.
9) შესწავლილია სემიმარტინგალურ სტატისტიკურ მოდელებთან დაკავშირებული პარამეტრის
რეკურსიული შეფასებების პროცედურები დაგამოყვანილია ამ შეფასებების ასიმპტოტური
თვისებები.
2) ucxoeTSi
#
1

momxsenebeli/
momxseneblebi
მ. მანია

forumis Catarebis
dro da adgili
On the properties of the dynamic 13- 27 , 03, 2014
value functions in the problem of ETH Zurich ,
optimal investing in incomplete
Switzerland(http://www.math.et
markets, Seminar in Financial and hz.ch/Finance/talkslink ).
Insurance Mathematics
moxsenebis saTauri

თეორიული ფიზიკის განყოფილება
I. 1. Teoriuli fizikis ganyofileba
I. 2. ganyofilebis gamge: m. eliaSvili
I. 3. ganyofilebis personaluri Semadgenloba: v. garsevaniSvili, z. giunaSvili, v.
gogoxia, m. eliaSvili, a. kvinixiZe, g. lavrelaSvili, b. maRraZe, a. xvedeliZe, g.
ciciSvili, g. jorjaZe
saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2014 wlisaTvis
dagegmili da Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi

#

gegmiT gaTvaliswinebuli
da Sesrulebuli
samuSaos dasaxeleba
samuSaos xelmZRvaneli
mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
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samuSaos Semsruleblebi

v.garsevaniSvili,
z.giunaSvili, v.gogoxia,
m.eliaSvili, a.kvinixiZe,
g.lavrelaSvili, b.maRraZe,
a.SurRaia, a.xvedeliZe,
g.ciciSvili, g.jorjaZe
dasrulebuli kvleviTi samuSaos (etapis) Sedegebi (anotacia)
amocana 1. მესერზე U(3) თერმოდინამიკის ანალიზური აღწერა მასური ღრიჭოს მიახლოებაში (ა.
შურღაია, ვ. გოგოხია)
ნაშრომში შედგენილი ოპერატორებისთვის ეფექტური პოტენციალის მიახლოების მეთოდი
განზოგადებულია სასრული ტემპერატურებისთვის. მისი მეშვეობით ანალიზურად არის
აღწერილი
მესერზე
SU(3) თერმოდინამიკა. შესწავლილია გლუონური პლაზმის
თრმოდინამიკური პარამეტრების ყოფაქცევა ტემპერატურის მიხედვით მთელ არეში.
amocana 2. kidura mdgomareobebi da momijnave sakiTxebi organzomilebian
eleqtronul sistemebSi (m. eliaSvili, g. ciciSvili)
damuSavebulia organzomilebiani anizotropuli meserebis Seswavlis formalizmi,
romelic CebiSevis polinomebs efuZneba. Seswavlilia kidura mdgomareobebis
sakiTxi fiWur da samkuTxa meserebSi. Seswavlilia anizotropiis gavlena kidura
mdgomareobebis Camoyalibebaze.
ამოცანა 3.integrebadoba simis da velis TeoriebSi (გ. ჯორჯაძე)
სუპერნაწილაკის დინამიკის განხილული იქნა
და
სივრცეებში. შესაბამისი
სუპერალგებრის გენერატორები აგებული იქნა ოსცილატორულ ცვლადებში ბოზონური
ნაწილაკის დინამიკის სუპერგაფართოებით.
ამოცანა 5. დისპერსიული მიდგომა კვანტურ ქრომოდინამიკაში. (b. maRraZe)
kvantur qromodinamikaSi
Seswavlili iqna tau-leptonis inkluziuri adronuli
daSlebi “araucnaur” veqtorul arxSi. ganviTarebuli iqna dispersiuli midgoma
romelic kvanturi qromodinamikis jamTa wesebs Seesabamiseba da gulisxmobs
energiis zRurblis arsebobas romelic zRudavs SeSfoTebis Teoriis gamoyenebas
dabal energiebze. Kkvark-adronuli dualobis moTxovna Semowmebuli iqna woniTi
funqciebis specialur klasis SemTxvevaSi.
ALEPH kolaboraciis 2013 wels
Sesworebuli
monacemebis
gaTvaliswinebiT
Sefasebuli
iqna
Zlieri
urTierTqmedebis mudmivas da dualobis zRurblis ganmsazRvreli energiis
ricxviTi mniSvnelobebi
sxvadasxva woniTi funqciebis SemTxvevebSi. gansazRvruli
iqna Sesabamisi ganusazRvrelobebi am parametrebisTvis ALEPH kolaboraciis mier
dadgenili korelaciuri koeficientebis gamoyenebiT. naCvenebi iqna rom woniTi
funqciebis arCeul klasSi
Zlieri urTierTqmedebis mudmivas eqsperimentidan
gansazRvruli ricxviTi mniSvnelobebi karg TanxvdenaSia erTmaneTTan. energiis
zRurblis parametris ricxviTi sidide amJRavnebs sust damokidebulebas woniT
funqciis arCevaze. gamoTvlebSi gamoyenebuli iqna ori sxvadasxva Teoriuli
midgoma: “konturze gaumjobesebuli SeSfoTebis Teoria” da “fiqsirebuli rigis
SeSfoTebis Teoria”. rac gansxvavebul Sedegebs iZleva Zlieri urTierTqmedebis
mudmivas Sefasebisas. MmiRebuli Sedegebis gamoyenebiT Sefasda ramodenime
vakuumuri kondensatis ricxviTi sidide.
1

yaliburi kvanturi
velebis Teoriis
maTematikuri modelebis
kvleva (fizika, Teoriuli
fizika)

m.eliaSvili
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amocana 6. vormxolebis dabadeba kvaturi tunerirebis dros modificirebul
gravitaciul TeoriebSi (g. lavrelaSvili)
Seswavlili iqna kvanturi tunerirebis procesebi scalarul-tenzorul TeoriebSi
araminimaluri bmiT gravitaciasTan. naCvenebi iqna rom am TeoriebSi arseboben e.w.
“yeliani” instantonebi, romlebic materializaciis Semdgom gvaZleven vormxolos
tipis sivrce-drois geometrias. dadgenilia nulovani energiis pirobis darRvevis
kavSiri instantonis “yelis” arsebobasTan.
amocana 7. SezRudvebi pirvelad magnitur spiralobaze WMAP–is cxra wlis
monacemebidan (g. lavrelaSvili)
თუ პირველად მაგნიტურ ველს ადრეულ სამყაროში გააჩნდა სპირალობა, მაშინ გარკვეული
კორელაციული ფუნქციები რელიქტურ მიკროტალღურ გამოსხივების მაჩვენებლებს შორის
(ტემპერატრურის და
BB-პოლარიზაციის)
არანულოვანია.
ჩვენ გამოვითvaleT
es
კორელაციურi ფუნქციებi და დავადgineT შეზღუდvebi პირველადი მაგნიტური ველების
ამპლიტუდაზე.
amocana
8.
kosmiurigafarToeba
qvazidilatonur
masiur
gravitaciaSi
(g.
lavrelaSvili)
kvasidilatonuri masiuri gravitacia gvTavazobs fixikurad kargad ganmartebul
gravitaciul Teorias gravitonis aranulovani masiT. Cven warmovadgineT dinamiuri
gantolebebis sruli sistema, romelic marTebulia radiaciulad dominirebad,
materiis dominirebad da TviT-aCqarebul epoqebSi. naCvenebia rom gravitaciuli
talRebis efeqturi masa am TeoriaSi SesaZloa bevraT aRematebodes gravitonis
masas, rac gvaZlevs imis SesaZleblobas rom erTi Teoriis farglebSi avxsnaT
aCqarebuli gafarToeba da anomaliebi kosmiur mikrotalRur gamosxivebaSi.

saxelmwifo grantiT dafinansebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi
#

proeqtis dasadamfinansebeli
proeqtis
proeqtis
xeleba
organizacia
xelmZRvaneli
Semsruleblebi
l.axobaZe,i.TevzaZe
1 kumulatiuri pro- SoTa rusTavelis v.garsevaniSvili
erovnuli
tonebis dabadeba
birTvul-birTvul samecniero fondi
dajaxebebSi
2 denebi kiraluri
ა. კვინიხიძე,
შოთარუსთაველისერ ჯ.გეგელია
efeqturi velis
ბ. მაღრაძე
ოვნულისამეცნიეროფ
Teoriis ramdenime ონდი
nawilakis
seqtorSi
3 ინტეგრებადობა სიმის SoTa rusTavelis გ. ჯორჯაძე
გ. ჯორჯაძე,
erovnuli
და ველის კვანტურ
ლ. მეგრელიძე
samecniero fondi
თეორიებში
dasrulebuli proeqtis (etapis) Sedegebi (anotacia)
1. Seswavlilia kumulatiuri protonebis saSualo kinematikuri maxasiaTeblebi
pTa(10 GeV), CC , CTa (4.2 AGeV). Aanalizi Catarebulia e.w. civi da cxeli modelebis
farglebSi, romelic dakavSorebulia fluqtonebis warmoqmnasTan samizne birTvSi.
miRebuli Sedegebi Sedarebulia kvark-gluonur simur modelTan.
2a. მიღებულ იქნა ეგზოტიკური ნაწილაკების ამ ღწერი განტოლება, რომელშიც
გათვალისწინებულია
ნორმალური
კვარკ-ანტიკვარკისგან
შედგენილი
საშუალედო
მდგომარეობას.მიღებულ იქნა მეზონების სამ ფოტონად დაშლის ყალიბურად ინვარიანტული
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ამპლიტუდა.
2b. tau-leptonis adronuli daSlebis analiziT kvantur qromodinamikaSi
Sefasebulia ramodenime vakuumuri kondesatis ricxviTi sidide.
3.ნაწილაკის და სიმის დინამიკა
სივრცეში აღწერილი იქნა
ჯგუფური
ცვლადებით. მიღებული იქნა მბრუნავი სიმების ამოხსნების კლასი სტატიკურ ყალიბში და
გამოთვლილი იქნა მათი სპექტრი, ორბიტების მეთოდით დაკვანტვისას. ეს სპექტრი არის
ოსცილატორული ხასიათის და ძლიერი ბმის დროს აღწერს მოკლე სიმებს დახვევის რიცხვთა
გარკვეული მნიშვნელობებისათვის.

publikaciebi:
a)saqarTveloSi
statiebi

avtori/
avtorebi

#

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

1 l. axobaZe,
v. garsevaniSvili,
i. TevzaZe

kumulatiuri protonebis
dabadeba birTv-birTvul
urTierTqmedebebSi,
GESJ Physics

10 (2014),
in print.

2 ა. კვინიხიძე

მეზონების სამ ფოტონად დაშლის
ყალიბურად ინვარიანტული
ამპლიტუდა

საქართველოს
მათემატიკოსთა
კავშირის
მეხუთე
საერთაშორისო
კონფერენციის
თეზისების
კრებული, 2014.

gverde
gamocemis
bis
adgili,
raode
gamomcemloba
noba
Tbilisi

9

Tbilisi

1

anotaciebi
Seswavlilia kumulatiuri protonebis saSualo kinematikuri maxasiaTeblebi
pTa(10 GeV),CC ,CTa(4.2 AGeV). Aanalizi Catarebulia e.w.civi da cxeli modelebis
farglebSi, romelic
dakavSorebulia fluqtonebis warmoqmnasTan samizne
birTvSi. miRebuli Sedegebi Sedarebulia kvark-gluonur simur modelTan.
2. შემუშავებულ იქნა
მიდგომა
რომლის ფარგლებში
ნუკლონების
სტრუქტურის
გათვალისწინება შესაძლებელია, თან ისე რომ ყალიბური ინვარიანტობა სრულდება ცხადად.
1.
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b) ucxoeTSi
statiebi

#

avtori/ avtorebi

1

ა.კვინიხიძე,
ბ.ბლანკლეიდერი

2

3

4

5

statiis
saTauri

Jurnalis/
krebulis
dasaxeleba da
nomeri

ტეტრაკვარკის
ამღწერი
კოვარიანტული
განტოლება

Phys.Rev. D90
(2014) 045042

gverdebis
gamocemis
raodeadgili,
noba
gamomcemloba
აშშ, amerikuli
fizikuri
sazogadoeba

ა.კვინიხიძე,
ბ.ბლანკლეიდერი,
ზ.სილაგაძე

arXiv:1410.6216 aSS, amerikuli
სამ ფოტონად
fizikuri
[hep-ph],
დაშლის
sazogadoeba
2014;მიღებულია
ყალიბურად
Phys. Rev. D-ში
ინვარიანტული
ფორმულირება
aSS
ა.შურღაია,ვ.გოგოხია,მ.ვასი Analytic description arXiv:1409.3375[hepof
SU(3)
lattice
ph],
2014;
უთი
thermodynamics
Submitted to J.Phys.
within the mass gap G: Nucl. Part. Phys.
approach. I
iaponia
M.Eliashvili, G.I.Japaridze,
Edge States in 2D Journal of the
G.Tsitsishvili,
Lattices with
Physical Society of
Hopping Anisotropy Japan,83 (2014)
G.Tukhashvili
and Chebyshev 044706
Polynomials
S. Frolov, M. Heinze,
Static Gauge and Journal of Physics didi britaneTi
G. Jorjadze, J. Plefka
Energy Spectrum A, 47 (2014) 085401
of Single-mode
Strings in

6

M.Heinze, G.Jorjadze,
L.Megrelidze

7

V. Gerdt,A.Khvedelidze,
Yu. Palii

8

L.Battarra, G.Lavrelashvili,
J.L.Lehners

9

T.Kahniashvili, Y.Maravin,
G.Lavrelashvili, A.Kosowsky

Isometry Group
Orbit Quantization
of Spinning
Stringsin
Describing orbit
space of global
unitary actions for
mixed qudit states
Creation of
wormholes by
quantum tunnelling
in modified gravity
theories
Primordial Magnetic Helicity Constraints from WMAP
Nine-Year Data
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arXiv:1410.3428
[hep-th], 2014;
Submitted to
Journal of Phys. A

12

30

36

9

20

didi britaneTi

16

aSS, Springeri
Journal of
Mathematical
Sciences, v. 200, No.
6 (2014), 682-689
aSS, amerikuli
Phys. Rev. D90
fizikuri
(2014) 124015
sazogadoeba

8

Phys. Rev. D90
(2014) 083004

9

aSS, amerikuli
fizikuri
sazogadoeba

9

10

T.Kahniashvili, A.Kar,
G.Lavrelashvili, N.Agarwal,
L.Heisenberg, A.Kosowsky

Cosmic Expansion
in Extended
Quasidilaton
Massive Gravity

arXiv:1412.4300
[astro-ph.CO];
gadaicema
Phys. Rev. D-ში

aSS, amerikuli
fizikuri
sazogadoeba

5

anotaciebi
1. მიღებულია ეგზოტიკური ნაწილაკების ამ ღწერი განტოლება, რომელშიც გათვალისწინებულია
ნორმალური კვარკ-ანტიკვარკისგან შედგენილი საშუალედო მდგომარეობას.
2. მიღებულ იქნა მეზონების სამ ფოტონად დაშლის ყალიბურად ინვარიანტული ამპლიტუდა.
ნაშრომში შედგენილი ოპერატორებისთვის ეფექტური პოტენციალის მიახლოების მეთოდი
განზოგადებულია სასრული ტემპერატურებისთვის. მისი მეშვეობით ანალიზურად არის
აღწერილი
მესერზე
SU(3) თერმოდინამიკა. შესწავლილია გლუონური პლაზმის
თრმოდინამიკური პარამეტრების ყოფაქცევა ტემპერატურის მიხედვით მთელ არეში.
damuSavebulia organzomilebiani anizotropuli meserebis Seswavlis formalizmi,
romelic CebiSevis polinomebs efuZneba. Seswavlilia kidura mdgomareobebis
sakiTxi fiWur da samkuTxa meserebSi.
ბოზონური სიმის კერძო ამოხსნათა კლასი დაკვანტული იქნა ოსცილატორულ
ცვლადებში და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი.
3.
ბოზონური სიმის კერძო ამოხსნათა კლასი დაკვანტული იქნა ოსცილატორულ
ცვლადებში და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი.
4. The unitary U(d)-equivalence relation between elements of the space Pof mixed states of d-dimensional
quantum system defines the orbit space P/U(d) and provides its description in terms the ring R[P]U(d) of
U(d)-invariant polynomials. We prove that the semi-algebraic structure of P/U(d) is determined completely
by two basic properties of density matrices, their semi-positivity and Hermicity. Particularly, it is shown that
the Processi-Schwarz inequalities in elements of integrity basis for R[P]U(d) defining the orbit space, are
identically satisfied for all elements of P.
Seswavlili iqna kvanturi tunerirebis procesebi scalarul-tenzorul TeoriebSi
araminimaluri bmiT gravitaciasTan. naCvenebi iqna rom am TeoriebSi arseboben e.w.
“yeliani” instantonebi, romlebic materializaciis Semdgom gvaZleven vormxolos
tipis sivrce-drois geometrias. dadgenilia nulovani energiis pirobis darRvevis
kavSiri instantonis “yelis” arsebobasTan.
თუ პირველად მაგნიტურ ველს ადრეულ სამყაროში გააჩნდა სპირალობა, მაშინ გარკვეული
კორელაციული ფუნქციები რელიქტურ მიკროტალღურ გამოსხივების მაჩვენებლებს შორის
(ტემპერატრურის და
BB-პოლარიზაციის)
არანულოვანია.
ჩვენ გამოვითvaleT
es
კორელაციურi ფუნქციებi და დავადgineT შეზღუდvebi პირველადი მაგნიტური ველების
ამპლიტუდაზე.
5. kvasidilatonuri masiuri gravitacia gvTavazobs fixikurad kargad ganmartebul
gravitaciul Teorias gravitonis aranulovani masiT. Cven warmovadgineT
dinamiuri gantolebebis sruli sistema, romelic marTebulia radiaciulad
dominirebad, materiis dominirebad da TviT-aCqarebul epoqebSi. naCvenebia rom
gravitaciuli talRebis efeqturi masa am TeoriaSi SesaZloa bevraT aRematebodes
gravitonis masas, rac gvaZlevs imis SesaZleblobas rom erTi Teoriis farglebSi
avxsnaT
aCqarebuli
gafarToeba
da
anomaliebi
kosmiur
mikrotalRur
gamosxivebaSi.
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samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
a) saqarTveloSi

1

momxsenebeli/
momxseneblebi
ა. კვინიხიძე

2

გ. ჯორჯაძე

3

b. maRraZe

#

forumis dasaxeleba,
Catarebis dro da adgili
ნუკლონების სტრუქტურის
კავკასიელ მათემატიკოსთა
გათვალიწინება ველის
კონფერენცია, 8-12
ეფექტურ თეორიაში
სექტემბერი, 2014, ბათუმი
Quantization of Spinning Strings a. razmaZisმათემატიკის
in
and Superparticles in ინსტიტუტის კონფერენცია,
28.11.2014, Tbilisi
AdS spaces
a. razmaZis maTematikis
QCD analysis of hadronic taulepton decays within a dispersive instituti, 14-18 noemberi
treatment
2014, Tbilisi
moxsenebaTa anotaciebi
moxsenebis saTauri

ე.წ. „ბირთვული ძალების თანამედროვე თეორიაში“ შესაძლებელი გახდა ძლიერად
ურთიერთქმედი ნაწილაკების მონაწილეობით პროცესების გათვლა უპრეცედენტო
სიზუსტით. ამის გამო აუცილებელი გახდა ნუკლონების სტრუქტურის გათვალისწინება.
ჩვენს მიერ შემუშავებულ იქნა მიდგომა რომლის ფარგლებში ნუკლონების სტრუქტურის
გათვალისწინება შესაძლებელია, თან ისე რომ ყალიბური ინვარიანტობა სრულდება
ცხადათ.
2.
ბოზონური სიმის კერძო ამოხსნათა კლასი და სუპერნაწილაკი დაკვანტული იქნა
ოსცილატორულ ცვლადებში და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი
3. kvantur qromodinamikaSi gamoTvlilia tau-leptonis inkluziuri adronuli
daSlis
Sefardeba
da
invariantuli
masuri
ganawilebis
ramodenime
speqtraluri
momenti.
gamoyenebulia
dispersiuli
midgoma.
ALEPH
kolaboraciis Sedegebis safuZvelze Sefasda kvanturi qromodinamikis bmis
mudmivas ricxviTi mniSvneloba.
1.

b) ucxoeTSi

1

momxsenebeli/
momxseneblebi
ა.კვინიხიძე

2

გ. ჯორჯაძე

3

გ. ჯორჯაძე

4

გ. ჯორჯაძე

5.

a.xvedeliZe

#

forumis Catarebis
dro da adgili
ყალიბური ინვარიანტობა და ასტრო-ნაწილაკების და
ფიზიკური პროცესების
ბირთვის ფიზიკის
დინამიკა.
სიმპოზიუმი, 21-22იანვარი,
2014წ. დელი, ინდოეთი
moxsenebis saTauri

Energy Spectrum of particle
typestring solutions in
S–Matrix of Liouville field
theory
Isometry Group Orbit
Quantization of Spinning
Stringsin
On a charged particle's spin
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გერმანია,
პოტსდამი,21.07.2014
გერმანია,
პოტსდამი,04.08.2014
ერევანი,10.10.2014

“2nd International Symposium on

6.

g. lavrelaSvili

1.

2.
3.
4.
5.

6.

evolution induced by a strong
laser
Creation of wormholes by
quantum tunnelling in modified
gravity theories
moxsenebaTa anotaciebi

Optics and its Applications”,
ერევანი,1-5.09. 2014
"Standard Model and Beyond",
Oberwoelz, Austria, Sept 9, 2014

moxseneba ეხებოდა მეთოდს, რომლის საშუალებით აიგება ყალიბურად ინვარიანტული
ამპლიტუდები. ამ ამპლიტუდებში კვარკების დინამიკა გამოვლენილია ველის თეორიის
მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილებით.
ბოზონური სიმის კერძო ამოხსნათა კლასი დაკვანტული იქნა ოსცილატორულ
ცვლადებში და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი.
ლიუვილის თეორიის S–მატრიცის გამოსათვლელად გამოყენებული იქნა კოჰერენტული
მდგომარეობები და აღწერილი იქნა S–მატრიცის სტრუქტურა.
ბოზონური სიმის კერძო ამოხსნათა კლასი დაკვანტული იქნა ოსცილატორულ
ცვლადებში და გამოთვლილი იქნა შესაბამისი ენერგეტიკული სპექტრი.
The dynamics of a charged spin-1/2 particle in a strong monochromatic plane wave background is
discussed in the semi-relativistic regime beyond the conventional dipole approximation. Within the
semi-classical approach, several examples of deviations of particles spin evolution from its nonrelativistic adiabatic counterpart are analysed.
Seswavlili iqna kvanturi tunerirebis procesebi scalarul-tenzorul TeoriebSi araminimaluri bmiT gravitaciasTan. naCvenebi iqna rom am TeoriebSi
arseboben e.w. “yeliani” instantonebi, romlebic materializaciis Semdgom
gvaZleven vormxolos tipis sivrce-drois geometrias. dadgenilia nulovani
energiis pirobis darRvevis kavSiri instantonis “yelis” arsebobasTan.

saqarTvelos saxelmwifo biujetisa dagrantebis gareSe
Sesrulebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebi
gegmiT gaTvaliswinebuli
da Sesrulebuli
samuSaos dasaxeleba
#
mecnierebis dargisa da
samecniero mimarTulebis
miTiTebiT
1 ინტეგრებადი სისტემების
დაკვანტვა. კერძოდ,
ლიუვილის თეორია და სიმის
თეორია
სივრცეში.
კვლევა წარმოებდა
გერმანიაში. (იხ. ივლინებები)

samuSaos xelmZRvaneli

samuSaos Semsruleblebi

გ. ჯორჯაძე
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TeoriaSi
krebadobis SeTanxmebuli
Sefasebebi maRali rigis
sxvaobebiT dazustebis
meTodSi

zogierTi arawrfivi
arastacionaruli
modelis gamokvleva da
ricxviTi amoxsna

ეკრანის ტიპის
ამოცანებიანიზოტროპული მაქსველის
განტოლებებისათვის:
ასიმპტოტური ანალიზი
და რიცხვითი
მიახლოებები

SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero
fondis granti
# FR/317/5-101/12
(# 31/07 sagranto
xelSekruleba)
SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero
fondis granti
# FR/406/5-106/12
(# 31/18 sagranto
xelSekruleba)
SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero
fondis granti
# FR/30/5-101/12
(# 31/32 sagranto
xelSekruleba)
შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

SoTa rusTavelis
erovnuli
Txeli garsisasimptosamecniero
turimodeli
fondi,
grantiDI/10/5-101/12
(უცხ. მოღვ. თანამ.)
SoTa rusTavelis
mravalkomponentiani
erovnuli
erTgvarovani da
samecniero fondi,
araerTgvarovani
drekadi struqturebis granti FR/286/5dinamikis
101/13
maTematikuri
modelebis gamokvleva
kumulatiuri
SoTa rusTavelis
protonebis dabadeba erovnuli
birTvul-birTvul
samecniero fondi
dajaxebebSi
denebikiraluriefeqtu შოთა რუსთაველის
ri velis

i. kiRuraZe

i. kiRuraZe,
z. soxaZe,
n. farcvania

g. berikelaSvili

g. berikelaSvili,
b. midodaSvili

s. xaribegaSvili

s.
o.
T.
z.

დ. კაპანაძე

დ. კაპანაძე,
რ. დუდუჩავა,
ე. პესეცკაია

e. Sargorodski
(kings koleji,
londoni, didi
britaneTi)r.
duduCava
d. natroSvili

xaribegaSvili
joxaZe,
jangvelaZe,
kiRuraZe

e. Sargorodski,
r.duduCava, T.
buCukuri, m. caava
g.tefnaZe, T.
wuwunava
(saz. sawyis.)
d. natroSvili,
T. buCukuri,
o. Wkadua

v. garsevaniSvili

l.axobaZe,i.TevzaZe

ჯ.გეგელია

ა. კვინიხიძე,
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Teoriisramdenimenawi
lakisseqtorSi

ინტეგრებადობა სიმის და SoTa rusTavelis
erovnuli
ველის კვანტურ
samecniero fondi
თეორიებში
წინააღმდეგობათა
თეორიის საკითხები
სერის ფიბრაციებში,
იტერირებულ მარყუჟთა
სივრცეების მოდელებში
და მაღალი რიგის
ჰომოტოპიურ
ალგებრებში
ფრობენიუსის ლის
ალგებრების
კოჰომოლოგიები
ჰომოლოგიური და
კატეგორიული
მეთოდები
ტოპოლოგიაში,
ალგებრასა და სტეკების
თეორიაში

ბ. მაღრაძე

ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

გ. ჯორჯაძე

გ. ჯორჯაძე,
ლ. მეგრელიძე

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
FR/37/5-103/12

T. qadeiSvili

n. berikaSvili, T.
qadeiSvili
s. sanebliZe

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
დ-13/22
(უცხ. მოღვ. თანამ.)

გ. რაქვიაშვილი

ა. ელაშვილი

თ. ფირაშვილი,
რ. ქურდიანი

თ. ფირაშვილი,
რ.ქურდიანი,
თ. ქადეიშვილი,
თ.დათუაშვილი,
მ.ფირაშვილი,
ი.პაჭკორია

modaluri logikis
შოთა რუსთაველის
topologiuri
ეროვნული
semantika (ხელშ.: FR/11- სამეცნიერო ფონდი
29, 2012-2015)

დ. გაბელაია
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მ. ჯიბლაძე, ნ.
ბეჟანიშვილი, ლ.
ურიდია

დანართი 3

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ
gvari, saxeli
მ. მანია

მივლინების მიზანი
დრო და ადგილი
მონაწილეობა კონფერენციაში 13- 27 , 03,ETH, ციურიხი, შვეიცარია

ნ. ინასარიძე
დ. ზანგურაშვილი
ბ. მესაბლიშვილი

მონაწილეობა კონფერენციაში ნოემბერი. სანტიაგო დე კომპოსტელა,
ესპანეთი
მონაწილეობა კონფერენციაში ოქტომბერი, ბოსტონი, აშშ
სამეცნიერო მუშაობა DAAD-ს 2013 წლის 20 დეკემრიდან 2014 წლის 20
პროგრამით
თებერვლამდე, დიუსელდორფის
უნივერსიტეტი, გერმანია

ე. ხმალაძე

სამეცნიერო მუშაობა

თ. დათუაშვილი

სამეცნიერო მუშაობა

ნ. ინასარიძე

სამეცნიერო მუშაობა

l. efremiZe

მონაწილეობა
maTematikosTa მსოფლიო
kongresში
13-21 agvisto, 2014, seuli, korea
მონაწილეობა
maTematikosTa
მსოფლიოkongresში
13-21 agvisto, 2014, seuli, korea
მონაწილეობა
maTematikosTa მსოფლიო
kongresში
13-21 agvisto, 2014, seuli, korea
მონაწილეობა
maTematikosTa მსოფლიო
kongresში
მონაწილეობა კონფერენციაში 14-18 noemberi, 2014, kuveiti
მონაწილეობა კონფერენციაში 14-18 noemberi, 2014, kuveiti
მონაწილეობა კონფერენციაში 22-26 seqtemberi, 2014, gorisistepanakerti, somxeTi
8-15 martი, niu-iorkis
მოხსენება სემინარზე
universiteti, აშშ
ამჟამად, niu-iorkis universitetis
სამეცნიერო მუშაობა
filialSi, abu-dabi
3 Tebervlidan 12 martamde, abdus
ლექციების კურსი
salamis maTematikur mecnierebaTa
skola, პაკისტანი
7-16 oqtomberი, adam mickeviCis
სამეცნიერო მუშაობა
universiteti, poznani, poloneTi

v. kokilaSvili

a. mesxi

S. tetunaSvili

a. xaraziSvili
a. kirTaZe
n. SavlayaZe
l. efremiZe
l. efremiZe
a. mesxi

a. mesxi

13 მაისიდან 7 ივნისამდე, სანტიაგო დე
კომპოსტელა, ესპანეთი
აპრილი-ივნისი, ოსმანგაზის
უნივერსიტეტი, თურქეთი
ნოემბერი, სანტიაგო დე კომპოსტელა,
ესპანეთი
13-21 agvisto, 2014, seuli, korea
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v. kokilaSvili
a. xaraziSvili
R.Duduchava, M. Tsaava,
T.Tsutsunava
R.Duduchava, T.Buchukuri,
G.Tephnadze
R.Duduchava,
R.Duduchava,
R.Duduchava, T.Buchukuri,
G.Tephnadze
R.Duduchava,
D. Kapanadze
O. Chkadua

A A. Gachechikadze
რ. დუდუჩავა
რ. დუდუჩავა
რ. დუდუჩავა

სამეცნიერო მუშაობა

7-16 oqtomberი, adam mickeviCis
universiteti, poznani, poloneTi
ლექციების კურსი
მაისი, ზალცბურგის უნივერსიტეტი,
ავსტრია
International Workshop on O perator Theory
მონაწილეობა კონფერენციაში and Applications (IWO TA 2014),
Amsterdam, Free University, July 14-18
International Conference of Mathematicians,
მონაწილეობა კონფერენციაში
Soeul, South Korea, August 13-21, 2014
International Workshop "Analysis, Operator
მონაწილეობა კონფერენციაში Theory, and Mathematical Physics".Ixtapa,
México, February 24 - 28, 2014
New Trends in Nonlinear Schrodinger
მონაწილეობა კონფერენციაში Equations May 4– 7. 2014 Er Riad, Saudi
Arabia E
Workshop "Asymptotic model of a thin shell"
მონაწილეობა კონფერენციაში
London, England, April 10, 2014
Wiener-Hopf Workshop, University of
მონაწილეობა კონფერენციაში
Aveiro, Portugal, June 23-24, 2014
მონაწილეობა კონფერენციაში 23-24 ივნისი, ავეირო, პორტუგალია
Third Wiener-Hopf Workshop
მონაწილეობა კონფერენციაში IMSE 2014 The 13th International
Conference on Integral Methods in Science
and Engineering. Karlsruhe Institute of
Technology (KIT), Karlsruhe, Germany, 2125 July, 2014
მონაწილეობა კონფერენციაში Summer school “on Applied Analysis for
Materials“ Berlin 25.08 - 5.09 (2014)
მოხსენება სემინარზე
February 17, March 9, Instituto Politechniko
Nacional, SINVESTAV, მექსიკა
მოხსენება სემინარზე
May 04-16, 2014, King Saud University,
საუდის არაბეთი
მოხსენება სემინარზე
June 18-28, 2014, Instituto Superior
Technico, Lissabon, პორტუგალია

რ. დუდუჩავა

მოხსენება სემინარზე

ა.კვინიხიძე

გ. ჯორჯაძე
გ. ჯორჯაძე

მონაწილეობა კონფერენციაში ასტრო-ნაწილაკებისდაბირთვის
ფიზიკისსიმპოზიუმი, 21-22იანვარი,
2014წ. დელი, ინდოეთი
მონაწილეობა კონფერენციაში გერმანია, პოტსდამი, 21.07.2014
მონაწილეობა კონფერენციაში გერმანია, პოტსდამი, 04.08.2014

გ. ჯორჯაძე

მონაწილეობა კონფერენციაში ერევანი, 10.10.2014

a. xvedeliZe

მონაწილეობა კონფერენციაში “2nd International Symposium on Optics and
its Applications”,
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December 9-13, University of Saarland,
Saarbruecken, გერმანია

v. garsevaniSvili

ერევანი, 1-5.09. 2014
მონაწილეობა კონფერენციაში "Standard Model and Beyond", Oberwoelz,
Austria, Sept 9, 2014
Aprili, CERN, შვეიცარია
სამეცნიერო მუშაობა

a.kvinixiZe

სამეცნიერო მუშაობა

g. lavrelaSvili

სამეცნიერო მუშაობა

g. lavrelaSvili

სამეცნიერო მუშაობა

გ. ჯორჯაძე

სამეცნიერო მუშაობა

(03.01–03.03, 17.06–22.06, 25.07–25.08,
12.11–18.11 ბერლინის ჰუმბოლტის
უნივერსიტეტი, გერმანია

გ. ჯორჯაძე

სამეცნიერო მუშაობა

გ. ჯორჯაძე

მოხსენება სემინარზე

23.06–23.07, მაქს პლანკის გრავიტაციის
ინსტიტუტი, პოტსდამი, გერმანია
08.10–10.10, ერევნის უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტი

T. qadeiSvili

სამეცნიერო მუშაობა

g. lavrelaSvili

იანვარი-თებერვალი, University Jamia
Islamia, Deli; University of Mangalore; Birla
Institute of Technology and Science (BITS),
ინდოეთი
1 aprilidan 17 dekembramde, მაქს
პლანკის გრავიტაციის ინსტიტუტი,
potsdami/golmi, germania
14 aprilidan 9 maisamde, CERN,
Sveicaria

T. qadeiSvili

5 – 30 ივლისი, ICTP - თეორიული
ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი,
ტრიესტე, იტალია
მონაწილეობა კონფერენციაში 23 ივნისი - 5 ივლისი პალერმო, იტალია

T. qadeiSvili

მონაწილეობა კონფერენციაში 1-5 დეკემბერი

ს. სანებლიძე

მონაწილეობა კონფერენციაში 30 აგვისტო- 6 სექტემბერი, 2014
ლებეგისცენტრი,
ნანტისუნივერსიტეტი, საფრანგეთი

ა. ელაშვილი

მოხსენება სემინარზე

ა. ელაშვილი

მოხსენება სემინარზე

ა. ელაშვილი

მოხსენება სემინარზე
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გალვეი, ირლანდია

იანვარი 2014, ბირთვულ კვლევათა
ინსტიტუტი, დუბნა
იანვარი, 2014 მოსკოვის ეკონომიკის
უმაღლესი სკოლის მათემატიკის
ფაკულტეტი
ივლისი 2014, გენტი, ბელგია

დანართი 4

ინსტიტუტის საგამომცემლო სქმიანობა
Jurnali “a. razmaZis maTematikis institutis Sromebi”
(“Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute”)

2014 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 164-e – 135 gverdis moculobiT, 165-e –
153 gverdis moculobiT, 166-e –132 gverdis moculobiT.
164-e tomSi gamoqveynda statia, miZRvnili saqarTvelos mecnierebaTa akademiis
wevr-kor. revaz bancuris xsovnisadmi, D7 didi moculobis statia(5 – saerTo
qarTveli avtorebis, 1 – poloneli avtoris, 1 – saerTo 2 indoeli avtoris) da 8
mokle moxseneba, wakiTxuli institutis yovelwliur konferenciaze.
165-e tomSi gamoqveynda 8 didi moculobis samecniero statia (12 – qarTveli
avtorebis, 1 – saerTo: 2 xorvatieli da 1 pakistaneli avtorebis, 1 – saerTo:
qarTveli da amerikeli avtorebis, 1 – SvedeTSi moRvawe qarTveli mecnieris)da 3
mokle moxseneba, wakiTxuli institutis funqciaTa Teoriis seminarze.
166-e tomSi gamoqveynda 10 didi moculobis statia (6 – qarTveli avtorebis, 1 –
indoeli avtoris, 1 – saerTo: qarTvelis, ungreli da amerikeli avtorebis, 1 –
azerbaijaneli, 1 – pakistaneli avtoris).

“saqarTvelos maTematikuri Jurnali”
(“Georgian Mathematical Journal”)
2014 wels gamovida 21-e tomis 4 nomeri (517 gverdis moculobiT). tomi 51 statias
Seicavs. aqedan 12 qarTveli avtorebisaa, 38 – ucxoeli avtorebis, xolo 1 erToblivia
qarTveli avtorebisa amerikel avtorTan. mesame nomeri mieZRvna profesor samuel
kruSkalis dabadebidan 75-e wlisTavs. gamoqveynebuli statiebidan Sesrulebulia:
erToblivad andria razmaZis maTematikis institutsa da saqarTvelos teqnikuri
universitetSi – 1, andria razmaZis maTematikis institutsa da akaki wereTlis
saxelmwifo
universitetSi
–
1,
ivane
javaxiSvilis
Tbilisis
saxelmwifo
universitetsa da saqarTvelos teqnikur universitetSi – 1, andria razmaZis
maTematikis institutSi – 6, ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetSi
– 3, oTxma avtorma ori statia gamoaqveyna.

Jurnali “memuarebi diferencialur gantolebebsa da maTematikur fizikaSi”
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)

2014 wels gamoqveynda Jurnalis sami tomi: 61-e – 162 gverdis moculobiT, 62-e –
170 gverdis moculobiT, 63-e – 158 gverdis moculobiT, romelic mieZRvna profesor
andria razmaZis dabadebidan 125 wlisTavs.
61-e tomSi gamoqveynda statia, miZRvnili profesor revaz bancuris xsovnisadmi,
6 didi moculobis samecniero statia (2 – qarTveli avtorebis, 2 – ukraineli
avtorebis, 1 – saerTo alJireli avtoris avtorTan saudis arabeTidan, 1 – saerTo
Cineli, irlandieli da amerikeli avtorebis) da 1 mokle moxseneba (qarTveli
avtoris).
62-e tomSi gamoqveynda profesor revaz bancuris monografia.
63-e tomSi gamoqveynda 4 didi moculobis samecniero statia (2 – qarTveli
avtorebis, 2 – ukraineli avtorebis) da 2 mokle moxseneba (1 –qarTveli avtoris, 1 –
saerTo qarTveli da Cexi avtorebis).
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