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XÜSUSİ TÖRƏMƏLİ DİFERENSİAL 
TƏNLİKLƏR ÜÇÜN MƏSƏLƏLƏRİN  

ƏDƏDİ HƏLL ÜSULLARI  

İzahat vərəqi 

Təbiətşünaslığın bir çox problemləri xüsusi 
törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin həllinə 
gətirilir. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin müxtəlif həll üsulları mövcuddur. Bu 
üsulları iki qrupa bölmək olar: dəqiq və təqribi (ədədi) 
həll üsullar. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər 
üçün istənilən məsələnin dəqiq həllini tapmaq olmur. 
Digər tərəfdən tətbiqi məsələlərin həlli sonda həllin 
ədədi qiymətlərinin tapılmasını tələb edir. Bu 
səbəbdən xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin ədədi həll üsullarının işlənib 
hazırlanmasına olduqca böyük diqqət ayrılır. Buna 
eyni zamanda, informasiya texnologiylarının sürətli 
inkişafı da güclü təkan verir. 

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin ədədi həll üsulları içərisində sonlu fərqlər 
və düz xətlər üsulunu xüsusi qeyd etmək olar. Sonlu 
fərqlər üsulunun tətbiqi nəticəsində xüsusi törəməli 
diferensial tənliklər üçün məsələlər cəbri tənliklər 
sisteminə, düz xətlər üsulunun tətbiqi nəticəsində isə 
adi diferensial tənlikləri sistemı üçün bu və ya digər 
məsələyə gətirilir. Əgər ilkin məsələ xətti olarsa, 
onda həm sonlu fərqlər, həmdə düz xətlər üsulunun 
tətbiqi nəticəsində alınan məsələlər də xətti olar. 

Bu üsulların tətbiqi nəticəsində alınan cəbri 
tənliklər sistemi və adi diferensial tənlikləri sistemi 



xüsusi şəklə malik olurlar ki, onların həlləri üçün 
müxtəlif üsullar işlənib hazırlanıb və bu sahədə işlər 
davam etdirilir. 

Bu üsulları öyrənmək məqsədilə Ali Təhsil 
pilləsinin Dövlət standartlarına uyğun olaraq MİF-4 
Xüsusi törəməli diferensial tənlilər üçün məsələlərin 
ədədi həll üsulları fənninin tədrisi zəruri hesab edilir. 
Bu fənn magistratura pilləsinin 060501 Riyaziyyat 
ixtisaının Riyazi fizika ixtisaslaşması üzrə təhsil alan 
II kursun payız semestrində 45 saat (30 s. müh., 15 s. 
məş.) həcmində keçirilir. Fənnin tədrisində məqsəd: 

* bəzi xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin həllinə sonlu fərqlər üsulunun tətbiqinin 
öyrədilməsi;  

* bəzi xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqinin 
öyrədilməsi; 

 * sonlu fərqlər və düz xətlər üsullarının tətbiqləri 
nəticəsində qurulan yeni məsələlərin həll 
üsullarınının öyrədilməsi;  

* yüklənmiş bəzi diferensial tənliklər üçün məsələlər 
haqqında məlumatların verilməsi və onların həll 
üsullarının mənimsədilməsi; 

 * sonlu fərqlər və düz xətlər üsullarının bu və ya 
digər məsələlərə tətbiqi nəticəsində meydana çıxan 
approksimasiya xətasının qimətləndirilməsi; 

 * sonlu fərqlər və düz xətlər üsullarının tətbiqləri 
nəticəsində alınan yeni məsələlərin həll üsullarını;  



* sonlu fərqlər və düz xətlər üsullarının tətbiqləri 
nəticəsində alınan yeni məsələlərin həllərinin ilkin 
məsələnin həllinə yığılma üsullarının tədqiqini. 
bacarmalıdır: 

 * hər bir konkret məsələnin həllinə yuxarıda qeyd 
olunan üsulları tətbiq etməyi;  

* approksimasiya xətasını, həll üsullarını və həllin 
ilkin məsələnin həllinə yığılmasını tədqiq etməyi; 

* hər bir konkret məsələnin yuxarıda qeyd olunan 
üsullarla həllinin kompüter realizasiyasını həyata 
keçirməyi. yiyələnməlidir:  

* xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 
məsələlərin sonlu fərqlər və düz xətlər üsulu ilə həll 
üsullarına; 

 * bu üsulların tətbiqi nəticəsində alınan yeni 
məsələlərin həllinə və onların kompüter 
realizasiyasına. 

 

Mövzular üzrə saatları paylanması  

№  Cəmi O cümlədən 
Müh. Məş. 

1. İki tərtibli xətti adi 
difrensial tənlik üçün 
sərhəd məsələsinin 

qovma üsulu ilə həlli 

3 2 1 

2. Məxsusi ədədlər 
haqqında fərq 

məsələləri 

3 2 1 

3. Üç nöqtəli fərq 
məsələləri və onların 

3 2 1 



qovma üsulu ilə həlli 
4. Üç nöqtəli fərq məsələsi 

üçün qovma üsulu ilə 
həlli 

3 2 1 

5. Beş nöqtəli fərq 
məsələləri və onların 
qovma üsulu ilə həlli 

3 2 1 

6. Beş nöqtəli fərq 
məsələsi üçün qovma 

üsulunun 
əsaslandırılması 

3 2 1 

7. Parabolik tip tənlik 
üçün bir qarışıq 

məsələnin sonlu fərqlər 
üsulu ilə həlli 

3 2 1 

8. Parabolik tip tənlik 
üçün bir qarışıq 

məsələnin sonlu fərqlər 
üsulu ilə həllinin 

yığılması 

3 2 1 

9. Hiperbolik tip tənlik 
üçün bir qarışıq 

məsələnin sonlu fərqlər 
üsulu ilə həlli 

3 2 1 

10. Parabolik tip tənliklər 
üçün bir qarışıq 

məsələnin düz xətlər 
üsulu ilə həlli 

3 2 1 

11. Parabolik tip tənliklər 
üçün bir qarışıq 

məsələnin düz xətlər 
üsulu ilə həllinin 

yığılması 

3 2 1 

12. Hiperbolik tip tənliklər 
üçün bir qarışıq 

məsələnin düz xətlər 
üsulu ilə həlli 

3 2 1 



13. Hiperbolik tip tənliklər 
üçün bir qarışıq 

məsələnin düz xətlər 
üsulu ilə həllinin 

yığılması 

3 2 1 

14. Yüklənmiş parabolik tip 
xüsusi törəməli 

diferensial tənliklər və 
onların həll üsulları 

3 2 1 

15. Yüklənmiş hiperbolik 
tip xüsusi törəməli 

diferensial tənliklər və 
onların həll üsulları 

3 2 1 

 Cəmi 45 30 15 
 

Fənnin məzmunu 

1.İki tərtibli xətti adi diferensial tənlik üçün sərhəd 
məsələsinin qovma üsulu ilə həlli 

Məsələnin qoyuluşu və onun iki daha sadə 
məsələnin həllinə gətirilməsi [3] 

    2.Məxsusi ədədlər haqqında fərq məsələləri. 

Şturm-Liuvill məsələsi və onun fərq analoqunun 
qurulması.Fərq məsələsinin məxsusi ədədlərinin və 
məxsusi funksiyalarının tapılması və onların 
xassələrinin öyrənilməsi. 

     3.Üç nöqtəli fərq məsələləri və onların qovma 
üsulu ilə həlli. 

     Üç nöqtəli fərq məsələlərinə gətirilən məsələlər və 
bu məsələlərin qovma üsulu ilə həlli alqoritminin 
qurulması.[1],[2],[3]. 



     4.Üç nöqtəli fərq məsələri üçün qovma üsulunun 
əsaslandırılması. 

     Qovma üsulunun dayanıqlığı və korrektliyi 
anlayışının verilməsi.Üsulun dayanıqlı və korrekt 
olması hqqında teoremin isbatı. [1],[2],[3]. 

     5.Beş nöqtəli fərq məsələləri və onların qovma 
üsulu ilə həlli. 

     Beş nöqtəli fərq məsələlərinə gətirilən məsələlər 
və bu məsələlərin qovma üsulu ilə həll alqoritminin 
qurulması. [1],[2],[3]. 

     6.Beş nöqtəli fərq məsələsi üçün  qovma 
üsulunun əsaslandırılması. 

     Beş nöqtəli fərq məsələsi üçün qovma üsulunun 
dayanıqlığı və korrektliyi anlayışının 
verilməsi.Üsulun dayanıqlı və korrekt olması 
haqqında teoremin isbatı. [1],[2],[3]. 

    7.Parabolik tip tənlik üçün bir qarışıq məsələnin 
sonlu fərqlər üsulu ilə həlli. 

    Parabolik tip tənlik üçün bir məsələyə sonlu fərqlər 
üsulunun tətbiqi,approksimasiya xətasının 
qoymətləndirilməsi və fərq məsələsinin həll üsulunun 
tətqiqi. [1],[2]. 

    8.Parabolik tip tənlik üçün bir qarışıq məsələnin 
sonlu fərqlər üsulu ilə həllinin yığılması. 

    Baxılan məsələyə uyğun fərq məsələsi üçün 
maksimum prinsipin və bu prinsipdən alınan digər 
teoremlərin isbatı.Bu teoremlərdən istifadə etməklə 



fərq məsələsinin həllinin ilkin məsələsinin həllinə 
yığılmasının isbatı. [1],[5]. 

   9.Hiperbolik tip tənlik üçün bir qarışıq məsələnin 
sonlu fərqlər üsulu ilə həlli. 

   Hiperbolik tip tənlik üçün bir məsələyə sonlu 
fərqlər üsulunun tətbiqi,approksimasiya xətasının 
qiym ətləndirilməsi və fərq məsələsinin həll üsulunun 
tədqiqi. [1],[2]. 

   10.Parabolik tip tənlik üçün bir qarışıq məsələnin 
düz xətlər üsulu ilə həlli. 

   İstilikkeçirmə tənliyi üçün bir qarışıq məsələnin 
həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi.Xətanın 
qiymətləndirilməsi və yeni məsələnin həll üsulunun 
araşdırılması. [5],[6]. 

   11.Parabolik tip tənlik üçün bir qarışıq məsələnin 
düz xətlər üsulu ilə həllinin yığılması. 

   Düz xətlər üsulunun tətbiqi nəticəsində alınan 
məsələnin həllinin ilkin məsələnin həllinə yığılması 
tədqiqi olduqca mühüm məsələlərdən biridir.Bunun 
üçün köməkçi funksiya qurulur və bu funksiyadan 
istifadə etməklə yığılma isbat edilir. [5],[6]. 

   12.Hiperbolik tip tənlik üçün bir qarışıq 
məsələnin düz  xətlər üsulu ilə həlli. 

   Simin rəqs tənliyi üçün bir qarışıq məsələnin 
həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi.Xətanın 
qiymətləndirilməsi və yeni məsələnin həll üsulunun 
araşdırılması. [5],[6]. 



   13.Hiperbolik tip tənlik üçün bir qarışıq 
məsələnin düz xətlər üsulu ilə həllinin yığılması. 

   Düz xətlər üsulunun tətbiqi nəticəsində alınan 
məsələyə uyğun köməkçi funksiyanın qurulması və 
bu funksiyadan istifadə  etməklə yığılmanın isbatı. 
[5],[6]. 

   14.Yüklənmiş parabolik tip xüsusi törəməli 
diferensial tənliklər və onların həll üsulları. 

   Yüklənmiş parabolik tip tənliklər və onlar üçün 
məsələlər.Bu tipli məsələlərin düz xətlər üsulu ilə 
həlli. [9],[11],[12]. 

   15.Yüklənmi. hiperbolik tip xüsusi törəməli 
diferensial tənliklər  və onların həll üsulları. 

   Yüklənmiş hiperbolik tip tənliklər vı onlar üçün 
məsələlər.Bu tipli məsələlərin düz xətlər üsulu ilə 
həlli.  [9],[13].             

                                        

 

                                              Sərbəst işlər üçün 
nümunəvi mövzular 

1.İki tərtibli xətti adi diferensial tənliklər üçün konkret 
sərhəd 

məsələlərinin qovma üsulu ilə həlli. 

2.Məxsusi ədələr haqqında bəzi məsələlərin həlli. 

3.Üç nöqtəli fərq məsələlərinin sağ və sol qovma üsulları 
ilə həlli. 

4.Mürəkkəb sistemlər üçün qovma üsulu. 



5.Matris qovma üsulu. 

6.Üç nöqtəli vektor tənliklər və onların həlli. 

7.Parabolik tip tənlik üçün bəzi məsələlərə sonlu fərqlər 
üsulunun  

tətbiqi approksimasiya xətasının qiymətləndirilməsi və 
fərq  

məsələsinin həll üsulunun tədqiqi. 

8.Parabolik tip fərq tənlikləri üçün maksimum prinsipi və 
bu 
prinsipdən alınan nəticələr. 
9.Hiperbolik tip tənlik üçün bəzi məsələlərə sonlu fərqlər 
üsulunun tətbiqi approksimasiya xətasının 
qiymətləndirilməsi və  
fərq məsələsinin həll üsulunun tədqiqi. 
10.İstilikkeçirmə tənliyi üçün bəzi qarışıq məsələlərin 
həllinə düz 
xətlər üsulunun tətbiqi xətanın qiymətləndirilməsi və yeni  
məsələnin həll üsulunun araşdırılması. 
11.Parabolik tip tənlik üçün qarışıq məsələlərin düz xətlər 
üsulu 
ilə həllinin yığılmasının tədqiqi. 
12.Hiperbolik tip tənlik üçün bəzi qarışıq məsələlərin 
həllinə düz 
xətlər üsulunun tətbiqi xətanın qiymətləndirilməsi və yeni  
məsələnin həll üsulunun araşdırılması. 
13.Hiperbolik tip tənlik üçün bəzi qarışıq məsələlərin 
həllinə düz xətlər üsulunun tətbiqi nəticəsində alınan 
məsələnin yığılmasına tətdiqi. 
14.Yüklənmiş parabolik tip tənliklər və onlar üçün bəzi 
məsələlərin düz xətlər üsulu ilə həlli. 



15.Yüklənmiş hiperbolik tip tənliklər və onlar üçün bəzi 
məsələlərin düz xətlər üsulu ilə həlli. 
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