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Konstruksiyaların fiziki və riyazi modelini qurmaqdan ötrü onların istifadə olunma 

şəraitini araşdırmaq vacib problemlərdən biridir. Bu zaman bir sıra məsələlərin, o cümlədən də, 

dayanıqlıq və qabarma məsələlərinin həlli zamanı fiziki və həndəsi qeyri-xəttiliyi nəzərə almaq 

lazımdır. Konkret məsələlərin həlli zamanı isə riyazi xarakterli çətinliklər yaranır. Bu vəziyyət 

onunla əlaqədardır ki, bu sahədə aparılan nəzəri tədqiqatlar qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin 

inteqrallanmasına gətirib çıxarır. Analitik həllərin alınması bu halda çox çətindir, hətta bəzən 

mümkün deyildir. Buna görə də, tətbiqi nöqteyi nəzərincə əhəmiyyətli olan belə məsələlərin 

həllinə effektiv təqribi hesablama üsullarının, məsələn, variyasiya üsulunun işlənilib 

hazırlanmasına və tətbiqinə ehtiyac yaranır. Bu üsulun tətbiqi təkcə onunla izah olunmur ki, o, 

qeyri-xətti tənliklərin həlli üçün olan effektiv təqribi üsullardan biridir, həmçinin bu üsul örtük 

və çubuq tipli nazik divarlı konstruksiyaların ziddiyyət təşkil etməyən təqribi nəzəriyyəsini 

qurmağa imkan verir. 

  

 

FƏNNİN TEMATİK PLANI 

 

1. Əsas sərhəd məsələlərinin qoyuluşu 

2. Skalyar hasil. Norma 

3. Operator və funksional anlayışları 

4. Simmetrik operator 

5. Müsbət və müsbət müəyyən operatorlar 

6. Yığılmanın növləri. Orta mənada yığılma 

7. Enerji mənada yığılma 

8. Funksiyaların xətti asılılığı haqqında 

9.  Funksiyaların ortoqonallığı, ortoqonal sıralar və onlara aid misallar 

10. Furye sırası və Bessel bərabərsizliyi 

11. Ortoqonallıq anlayışının ümumiləşməsi 

12. Minimal funksional haqqında teorem. 

13. Minimal funksionallara aid nümunələr 

14. Həllin ortoqonal sıra şəklində göstərilməsi 

15. Minimallaşdırıcı ardıcıllıq və onun yığılması 

16. Rits üsulu 

17. Funksionalın minimallaşdırıcı ardıcıllığının qurulması haqqında teorem 

18. Sonlu enerjili funksiya 

19. Sonlu enerjili funksiyaya aid nümunələr 

20. Elastiki əsas üzərində yerləşmiş dəyişən qalınlıqlı çubuğun əyilməsi məsələsi 

21. Puasson tənliyi üçün əsas sərhəd məsələləri və minimal funksional haqqında teorem  



22. Məxsusi ədəd haqqında məsələ, onun mexaniki sistemlərin məxsusi rəqsi və dayanıqlığı 

məsələləri ilə əlaqəsi 

23. Simmetrik operatorun məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaları 

24. Məxsusi ədəd məsələsi üçün energetik teoremlər 

25. Məxsusi ədəd məsələsi və Rits üsulu 
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