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 “Ümumiləşmiş  funksiyalar  nəzəriyyəsi  və 

onun riyazi  fizika məsələlərinə  tətbiqi” fənni üzrə 

P R O Q R A M 

İxtisas:                       060501  Riyaziyyat 

İxtisaslaşma:            Riyazi fizika 

Giriş: 

    Bu fənn  tədris planının əsas və çoxtutumlu fənnlərindən biridir.Fənn  riyazi 
analiz,cəbr, analitik həndəsə,diferensial tənliklər,kompleks dəyişənli funksiyalar 
nəzəriyyəsi,funksional analiz, riyazi fizika tənlikləri,ümumiləşmiş  funksiyalar 
nəzəriyyəsi fənlərinin bazasında tədris olunmuşdur.Fənnin məqsədi tələbələrə 
ümumiləşmiş  funksiyalar nəzəriyyəsinin riyazi fizika məsələlərinə tətbiq eilmə 
üsullarını öyrətməkdən ibarətdir.Uyğun məsələlərin  fiziki mənası kvant 
mexanikasında istilikkeçirmə və dalğa prosesləri,elektrik dalğalarının naqilərdə 
rəqsinin yayılması tələbələrin bunları mənimsəməsində mühüm rol oynayır. 

Fənnin məzmunu 

   Birdəyişənli əsas və ümumiləşmiş funksiyalar. Birdəyişənli  ümumiləşmiş 
funksiyalar üzərində əməllər. Ümumiləşmiş funksiyaların 
diferensiallanması.Misallar. 

  Çoxdəyişənli əsas və ümumiləşmiş funksiyalar. Çoxdəyişənli  ümumiləşmiş 
funksiyalar üzərində əməllər. Çoxdəyişənli ümumiləşmiş funksiyaların törəməsi və 
yüksək tərtib törəmənin diferensiallanma növbəsindən asılı olmaması.Laplas 
operatoru və sferik simmetrik funksiyalar. ∆  operatorunun fundamental 
funksiyası. 

  Zəif artan ümumiləşmiş funksiyalar .Sürətlə azalan 𝜑  əsas və 𝜑 ̓
́  ümumiləşmiş 

funksiyalar fəzası. 𝜑 ̓
́  ümumiləşmiş funksiyalar fəzası sadə əməllər və zəif artan 

ümumiləşmiş funksiyalara nümunələr. 

   Ümumiləşmiş funksiyaların Fürye çevirməsi.Adi funksiyaların Fürye çevirməsi. 

𝜑 və 𝜑 ̓
́ fəzalarından olan  əsas və ümumiləşmiş funksiyaların Laplas çevirməsi. 

Laplas çevirməsinin tərifi və onun əsas xassələri.Nümunələr. 

 Sabit əmsallı diferensial operatorlar. Diferensial operatorların fundamental həlli 
zəif artan fundamental həll, diferensial operatorlarınmüqayisəsi.Enmə üsulu. 



  Koşi məsələsi.Hiperbolik tənliklər üçün  ümumiləşmiş Koşi məsələsi.Dalğa 
potensialı.Dalğa tənliyi üçün Koşi məsələsi.İstilikkeçirmə tənliyi üçün 
ümumiləşmiş Koşi məsələsinin qoyuluşu.İstilik potensialı. İstilikkeçirmə tənliyi 
üçün  Koşi məsələsinin həlli. 
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