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DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR 

İzahat vərəqi 
Diferensial tənliklər – tədris planının əsas fənlərindən biridir. Bu fənn riyazi analiz, cəbr 

və analitik həndəsə, kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analizin 
elementləri ilə sıx əlaqədə tədris edilir. Diferensial tənliklər variasiya hesabı, optimal idarəetmə, 
ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi modelləşdirmə, riyazi fizika tənlikləri və digər fənlərin tədrisində  
geniş istifadə olunur. Əsas etibarilə həndəsi məsələlərdə, fiziki-kimyəvi modellərdə, kimyəvi-
texnoloji proseslərdə, hidrodinamikanın riyazi araşdırmalarında və s. məsələlərində rast gəlinir. 
Məhz buna görə, diferensial tənliklər üçün qoyulan məsələlərin araşdırılması, həllin aşkar 
ifadələrinin alınması və təcrübədən alınan nəticələrlə, düsturdan alınan qiymətlərin müqayisəsi 
maraq doğurur. Diferensial tənlikləri öyrənmək  məqsədilə Ali Təhsil pilləsinin Dövlət 
standartlarına uyğun olaraq İPF-B08 Adi diferensial tənliklər fənninin tədrisi zəruri hesab edilir. 
Bu fənn  bakalavr pilləsinin 050116 İnformatika müəllimliyi  ixtisası üzrə təhsil alan II kursun 
payız semestrində 60 saat (30 s. müh., 30 s. məş.) keçirilir.  
 Fənnin tədrisi zamanı tələbələr birtərtibli tənliklərin əsas sinifləri və onların həll 
üsullarını, inteqrallana bilən və tərtibi azaldıla bilən yüksək tərtibli diferensial tənlikləri, 
diferensial tənliklər sistemi, xətti tənliklər nəzəriyyəsini və diferensial tənliklər üçün qoyulmuş 
Koşi və sərhəd məsələlərini öyrənirlər.  
Fənnin tədrisində məqsəd: 

 adi diferensial tənliklər haqqında tələbələrə dərin bilik vermək; 

  bu tənliklər üçün qoyulmuş əsas məsələlərin həlləri və tədqiqi üsullarının öyrədilməsi; 

 məsələlərin qoyuluşunun, həll üsullarının yaxşı mənimsədilməsi; 

 konkret məsələlərin qoyuluşu və həlli vərdişlərini  aşılamaq 

  bu bilikləri təbiətşünaslığın bu və ya digər sahələrində rast gəlinən konkret diferensial 
tənliklərin və tənliklər sisteminin tədqiqində və həllində tətbiq etmək bacarığını və s. 
bacarıqları aşılamaqdır. 

  
Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr  
bilməlidir: 

 adi diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə aid olan əsas anlayışları, tərifləri və teoremləri; 

 diferensial tənliklərin həll üsullarını; 

  baxılan tənliklərin və onlar üçün qoyulan sərhəd və başlanğıc şərtlərinin fiziki 
mahiyyətini;  

 diferensial tənliklər üçün qoyulan məsələlərin həllinə tətbiq olunan əsas üsulları; 



bacarmalıdır: 
 adi diferensial tənliklərin siniflərini təyin etməyi və onların həll üsullarını; 

 adi diferensial tənliklər və onlar üçün qoyulmuş məsələlərin həll üsullarını; 

 verilmiş ümumi həllin əsasında diferensial tənliyi qurmağı. 
yiyələnməlidir: 

 adi diferensial tənliklərin həll  üsullarına; 

 adi diferensial tənliklər üçün qoyulmuş məsələlərin həlli üçün məlum üsulların tətbiqinə. 
 
 

Mövzular üzrə saatların paylanması 
 
 
№ 

 
Mövzuların adı 

 
Cəmi 
 

o cümlədən 

müh. məş. fərdi 
iş 

1 Adi diferensial tənliklər. 
Əsas anlayışlar və təriflər. 
Dəyişənlərinə ayrıla bilən 
diferensial tənliklər 

4 2 2 1 

2 Bircins tənliklər. Bircins 
tənliklərə gətirilə bilən 
diferensial tənliklər 

4 2 2 1 

3 Birtərtibli xətti tənliklər. 
Bernulli tənliyi. 

4 2 2 1 

4 Rikkati tənliyi. 4 2 2 1 
5 Tam diferensiallı tənliklər. 

İnteqrallayıcı vuruq. 
4 2 2 1 

6 Birtərtibli diferensial tən-
liklər üçün Koşi məsələsi-
nin həllinin varlığı və ye-
ganəliyi haqqında teorem.  

4 2 2 1 

7 Törəməyə nəzərən həll 
olunmamış birtərtibli sadə 
diferensial tənliklər. Para-
metr daxil etmə üsulu. 
Laqranj və Klero tənlikləri. 

4 2 2 1 

  8 Yüksək tərtibli diferensial 
tənliklər və birtərtibli di-
ferensial tənliklər sistemi.  

2 2  1 

  9 İnteqrallana bilən və tərtibi 
azaldıla bilən bəzi yüksək 
tərtibli diferensial tənliklər. 

4 2 2 1 

10 Yüksək tərtibli xətti dife-
rensial tənliklər. Yüksək 
tərtibli xətti bircins dife-

4 2 2 1 



rensial tənliklərin ümumi 
nəzəriyyəsi.  

11 Qeyri-bircins xətti dife-
rensial tənliklərin ümumi 
həlli haqqında teorem. 
Sabitlərin variasiyası üsulu. 

4 2 2 1 

12 Sabit əmsallı xətti bircins 
diferensial tənliklər 

6 2 4 1 

13 Sabit əmsallı xətti qeyri-
bircins diferensial tənliklər.  
Sabit əmsallı xətti 
diferensial tənliklərə gətirilə 
bilən diferensial tənliklər- 
Eyler tənliyi.  

4 2 2 1 

14 Sərhəd məsələsi və sərhəd 
məsələsinin Qrin funksiyası 
vasitəsi ilə həlli. 

4 2 2 1 

15 Adi diferensial tənliklər 
sistemi. Xətti sistem. Sabit 
əmsallı xətti diferensial 
tənliklər sistemi.  
 

4 2 2 1 

  60 30 30 15 
 
 

Fənnin məzmunu 
1. Adi diferensial tənliklər. Əsas anlayışlar və təriflər. Dəyişənlərinə ayrıla bilən 
diferensial tənliklər 

Diferensial tənliyin tərifi, diferensial tənliyin həlli, diferensial tənliyə gətirilən məsələlər, həllin 

verilmə üsulları, törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli tənlik üçün ümumi, məxsusi və xüsusi 

həll anlayışları, Koşi məsələsinin qoyuluşu. Dəyişənlərinə ayrıla bilən diferensial tənliklərin 

tərifi və həlli, əvəzləmə vasitəsilə bu şəkilli tənliklərə gətirilən tənliklər. [1] ,[5], [6], [9], [10],  

2. Bircins tənliklər. Bircins tənliklərə gətirilə bilən diferensial tənliklər. 
Bircins tənliklərin tərifi və həll üsulu, bircins tənliklərə gətirilə bilən diferensial tənliklər 

haqqında məlumat və onların həlli. Əs.ə. [6], [1], [5],  [10],. [9], [12]. 

      3. Birtərtibli xətti tənliklər.Bernulli tənliyi. 
Birtərtibli xətti tənliklərin tərifi, həll üsulu və həllərin xassələri, Bernulli tənliyinin tərifi və həll 

üsulu. [6], [1] , [5], [2], [10], [9], [12],   

      4. Rikkati tənliyi. 



Rikkati tənliyinin şəkli və inteqrallana bilən bəzi xüsusi halları, Rikkati tənliyinin əsas xassəsi və 

ümumi həllinin şəkli, xüsusi şəkilli Rikkati tənliyi və onun kvadraturaya gətirildiyi hallar.  [6],  

[1], [5], [12]. 

 

 

 

       5. Tam diferensiallı tənliklər. İnteqrallayıcı vuruq. 

Tam diferensiallı tənliklərin tərifi, diferensial tənliyin tam diferensiallı tənlik olması üçün zəruri 

və kafi şərt, tam diferensiallı tənliklərin ümumi inteqralı, inteqrallayıcı vuruğun tərifi və onun 

xüsusi hallarda tapılması qaydaları.   [6], [1], [5],  [9], [10]. 

       6. Birtərtibli diferensial tənliklər üçün Koşi məsələsinin həllinin varlığı və yeganəliyi 
haqqında teorem.  
Birtərtibli diferensial tənliklər üçün Koşi məsələsinin qoyuluşu, həllinin varlığı və yeganəliyi 
haqqında teorem, teoremin isbat üsulu haqqında, teoremin konkret bir misala tətbiqi. Verilmiş 
tənliyin və ümumi həllin əsasında məxsusi həllərin tapılmasına nümunələr.   [1], [5], [9]. 
      7. Törəməyə nəzərən həll olunmamış birtərtibli sadə diferensial tənliklər. Parametr 
daxil etmə üsulu. Laqranj və Klero tənlikləri. 
Törəməyə nəzərən həll olunmamış birtərtibli sadə diferensial tənliklər haqqında məlumat, xüsusi 
hallarda parametr daxil etmə üsulu, Laqranj tənliyi və onun parametr daxil etmə  üsulu ilə həlli, 
Klero tənliyi və onun parametr daxil etmə  üsulu ilə həlli. Klero tənliyinin  məxsusi həlli.  [2], 
[1], [5],  [10], [12]. 
      8. Yüksək tərtibli diferensial tənliklər və birtərtibli diferensial tənliklər sistemi.  
 Yüksək tərtibli diferensial tənliklər üçün əsas anlayışlar və  onların birtərtibli diferensial 

tənliklər sisteminə gətirilməsi qaydası, normal şəkilli birtərtibli diferensial tənliklər sistemin 

həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında teorem.     [2], [1] . 

       9. İnteqrallana bilən və tərtibi azaldıla bilən bəzi yüksək tərtibli diferensial tənliklər.  
 İnteqrallana bilən bəzi yüksək tərtibli diferensial tənliklər və onların inteqrallanması üsulları, 

tərtibi azaldıla bilən bəzi yüksək tərtibli diferensial tənliklər və onların tərtiblərinin azaldılması 

üsulları.     [6],  [1], [5], [12] . 

       10.   Yüksək tərtibli xətti diferensial tənliklər. Yüksək tərtibli bircins diferensial 

tənliklərin ümumi nəzəriyyəsi.  

Yüksək tərtibli xətti qeyri-bircins, bircins diferensial tənliklər və onların bəzi xassələri; xətti 
diferensial operator anlayışı, yüksək tərtibli xətti bircins diferensial tənliklərin həllərinin bəzi 
xassələri, funksiyaların xətti asılılıq anlayışı, Vronski determinantı və onun xassələri, yüksək 



tərtibli xətti bircins diferensial tənliklərin fundamental həllər sistemi, yüksək tərtibli xətti bircins 
diferensial tənliklərin ümumi həlli haqqında teorem.   [6],  [1]. 
      11. Qeyri-bircins xətti diferensial tənliklərin ümumi həlli haqqında teorem. Sabitlərin 
variasiyası üsulu. 
Qeyri bircins xətti diferensial tənliklərin ümumi həlli haqqında teorem, qeyri-bircins xətti 
diferensial tənliklərin həllinin sabitinlərin variasiyası üsulu vasitəsilə qurulması.     [6],  [1]. 
      12. Sabit əmsallı xətti bircins diferensial tənliklər. 
Xarakteristik tənliyin qurulması, xarakteristik tənliyin kökləri həqiqi və müxtəlif olduqda 
,xarakteristik tənliyin kökləri içərisində kompleks kök olduqda, xarakteristik tənliyin kökləri 
təkrarlanan olduqda tənliyin ümumi həllinin qurulması.  [6],  [1], [5], [12]. 
      13. Sabit əmsallı xətti qeyri-bircins diferensial tənliklər.  Sabit əmsallı xətti diferensial 
tənliklərə gətirilə bilən diferensial tənliklər- Eyler tənliyi. 
 Sağ tərəfin şəklindən asılı olaraq sabit əmsallı xətti qeyri-bircins diferensial tənliklərin 
xüsusi həllərinin axtarılması və qurulması. Eyler tənliyinin əvəzləmə vaitəsilə sabit əmsallı 
tənliyə gətirilməsi.     [6],  [1], [5], [9], [12]. 
      14. Sərhəd məsələsi və sərhəd məsələsinin Qrin funksiyası vasitəsi ilə həlli.  
          Sərhəd məsələsi və onun həlli haqqında məlumat, sərhəd məsələsinin Qrin  funksiyası 
vasitəsi  ilə  həlli, Qrin  funksiyasının  
xassələri.       [6],  [2], [5],  [9], [12]. 
      15. Adi diferensial tənliklər sistemi. Xətti sistem. Sabit əmsallı xətti diferensial tənliklər 
sistemi.  
Əsas təriflər və anlayışlar. Normal şəkilli birtərtibli tənliklər sistemi. Birtərtibli sabit əmsallı 
xətti diferensial tənliklər sisteminin həlli.     [2],  [1], [5]. 

 

 

Fərdi işlər üçün nümunəvi mövzular 

1. Birinci tərtib adi diferensial tənliklərə aid əsas anlayışlar və təriflər  
2. Dəyişənlərinə ayrilan tənliklər. Misal həlli. 
3. Bircins tənliklər. Bircins tənliklərə gətirilə bilən diferensial tənliklər. Misal həlli. 
4. Birtərtibli xətti tənliklər. Misal həlli. 
5. Bernulli tənliyi. Misal həlli. 
6. Rikkati tənliyi, xüsusi şəkilli Rikkati tənliyi və onun kvadraturaya  gətirildiyi hallar. Misal 
həlli. 
7. Tam diferensiallı tənliklər. Misal həlli. 
8. İnteqrallayıcı vuruq və onun tapılması qaydaları. Misal həlli. 
9.  Parametr daxil etmə üsulu. Misal həlli. 
10. Laqranj və Klero tənlikləri, onların parametr daxil etmə  üsulu ilə həlli. Klero tənliyinin  
məxsusi həlli. Misal həlli. 



11. Yüksək tərtibli diferensial tənliklər və onların bir tərtibli diferensial tənliklər sisteminə 
gətirilməsi qaydası. Misal həlli 
12. Tərtibi azaldıla bilən bəzi yüksək tərtibli diferensial tənliklər və onların tərtiblərinin 
azaldılması üsulları. Misal həlli. 
13. Yüksək tərtibli xətti diferensial tənliklər. Yüksək tərtibli bircins diferensial tənliklərin ümumi 
nəzəriyyəsi.  
14. Yüksək tərtibli xətti bircins diferensial tənliklərin həllərinin bəzi xassələri, Vronski 
determinantı və onun xassələri, yüksək tərtibli  xətti   bircins  diferensial  tənliklərin   
fundamental   həllər  
sistemi. 
15. Qeyri bircins xətti diferensial tənliklərin həllinin sabitlərin variasiyası üsuluyla həlli. Misal 
həlli. 
16. Sabit əmsallı xətti bircins diferensial tənliklər üçün xarakteristik tənliyin qurulması. 
Xarakteristik tənliyin kökləri həqiqi və müxtəlif olduqda, kökləri içərisində kompleks kök 
olduqda , kökləri təkrarlanan olduqda diferensial tənliyin ümumi həllinin qurulması. Misal həlli. 
17. Sağ tərəfin şəklindən asılı olaraq sabit əmsallı xətti qeyri-bircins diferensial tənliklərin xüsusi 
həllərinin qurulması. Misal həlli. 
18. Sabit əmsallı tənliklərə gətirilə bilən tənliklər. Eyler tənliyi. Misal həlli. 
19. Sərhəd məsələsinin Qrin funksiyası vasitəsi ilə həlli, Qrin funksiyasının xassələri. Məsələ 
həlli 
20.  Normal şəkildə verilmiş adi diferensial tənliklər sistemi. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər 
sistemi. Sabit əmsallı xətti diferensial tənliklər sistemi.  Misal həlli.  
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