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«Riyazi fizikada inteqral tənliklər və ayrılış üsulları» 

fənni üzrə 

P R O Q R A M 

(maqistr təhsil pilləsi üçün) 

 

İxtisas:                         060501 Riyaziyyat 

İxtisaslaşma:               Riyazi fizika 

                              

 

Giriş 

 Xüsusi törəməli tənliklər üçün qoyulmuş parametrdən asılı 
sərhəd məsələlərinin həllərini, eləcə də adi diferensial tənliklər üçün  
qoyulmuş  sərhəd məsələsinin həllini öyrənmək üçün əsasən iki üsul 
tətbiq olunur. Onlardan biri Furye  üsulu, o biri isə Furye-Birxhof 
üsuludur. Bu kursda həm özü-özünə qoşma halda, həm də ümumi 
halda məsələlərlə uyğun məxsusi funksiyalar sistemi və həllin həmin 
sistemlər üzrə ayrılışı öyrənilir. Şturm-Liuvill məsələsi, Dirixle və  

 

Neyman məsələlərinin məxsusi funksiyalarının ortoqonallığı 
öyrənilir. 

Fənnin məzmunu 

Ortoqonal və ortonormal sistemlər. Triqonometrik sistemlər. 
Triqonometrik sistemlərin tamlığı. Funksiyaların müntəzəm 
approksimasiyası. Lyapunov teoremi. Furye əmsalları və onların 
hesablanması. Dirixle inteqralı. 

Ortoqonal sistemlər üzrə Furye ayrılışı. Furye sıralarının 
müntəzəm yığılması, diferensiallanması və inteqrallanması şərtləri. 
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Kəsilmə nöqtəsi ətrafında Furye sırasının vəziyyəti.Bessel 
bərabərsizliyi. 

Şturm-Liuvill məsələsinin məxsusi funksiyaları üzrə ayrılışı. 
Steklov teoremi. Klassik ortoqonal polinomlar üzrə ayrılış. 

Özü-özünə qoşma operatorun məxsusi funksiyaları üzrə ayrılış. 
Qoşma məsələlər və onların məxsusi funksiyaları. Furye-

Birkhof ayrılışı. 
Adi diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsi.Qrin funksiyası. 

Həllin inteqral tənliyə gətirilməsi. Sərhəd məsələsinin məxsusi 
funksiyaları. Furye üsulunun tətbiqi. 

Ümumi şəkilli sərhəd məsələsinin məxsusi ədədləri və məxsusi 
funksiyaları. Məxsusi funksiyalar üzrə ayrılışlar. 

Dirixle və Neyman məsələlərinin inteqral tənliyə gətiril-məsi. 
Qoşma məsələlərin öyrənilməsi. Məxsusi funksiyaların biortoqo-
nallığı. Xarici Dirixle məsələsi. 
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