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FƏNNIN TƏSVIRI VƏ MƏQSƏDI 

 

      (Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin       

      tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

      hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

 

      Kursun qısa təsviri: Mexanikanın, fizikanın, geologiyanın bir sıra məsələlərinin təsvir edildiyi  

diferensial tənliklərin həlli xüsusi funksiyalar vasitəsilə ifadə edilir. Həmin sinif məsələlərin 

tədqiqi    zamanı xüsusi funksiyaların xassələrini bilmək zərurəti yaranır. 

 

    Kursun məqsədi: Magistrlərə xüsusi funksiyalar nəzəriyyəsinin  təbiətşünaslıq məsələlərinə 

tətbiqini   formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

 

 

FƏNNIN TƏQVIM PLANI 

 

  Həftə- 

lər 
Mövzunun adı və qısa icmalı 

  

Mühazirə  Məşğələ 

1 Mövzu №1. Bessel tənliyi 

Qısa icmalı: 

Bessel tənliyi qüvvət sırasının tətbiqilə həll  

edilir 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций. səh.13-17. 

        2        2 

2 Mövzu №2. Birinci və ikinci növ silindrik  

funksiyalar 

Qısa icmalı: Birinci, ikinci növ Besselsel 

funksiyaları anlayışları daxil edilir.Onların  

xassələri öyrənilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций.  səh.17-19. 

2  

3 Mövzu №3. Bessel funksiyalari 

üçün diferensiallama düsturları,  

rekurrent münasibətlər. 

       2        2          



Qısa icmalı: Diferensiallama düsturlarının, 

müxtəlif rekurent münasibətlərin çıxarılışı 

verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций.  səh.23-34 

4,5 Mövzu № 4. Bessel tənliyinə gətirilən  

tənliklər 

Qısa icmalı: Bessel tənliyinə gətirilən  

tənliklərə baxılır və onların həlli 

Bessel funksiyaları vasitəsilə verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г Введение в теорию Бесселовых 

функций.. səh.46-53 

       4 2 

6 Mövzu № 5. Bessel funksiyasının kökləri. 

Bessel funksiyası üçün asimptotik  

düsturlar. 

Qısa icmalı: Bessel funksiyasının kökləri haqqında 

teoremlər isbat edilir. Bessel  

funksiyasının inteqral göstərilişi, böyük 

indeksli Bessel funksiyaları üçün  

asimptotik düsturlar verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций.  səh.83-89, 129-134 

       2        

7 Mövzu № 6. Dairəvi lövhənin rəqsi  

məsələsi. 

Qısa icmalı: Dairəvi lövhənin rəqsi  

məsələsi Bessel funksiyalarının  

xassələrindən istifadə etməklə həll edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций. səh.180-196 

       2 2 

8 Mövzu № 7. Elastiki əsas üzərində  

yerləşən lövhənin tarazlığı məsələsi. 

Qısa icmalı: Bessel funksiyalarının  

xassələrindən istifadə etməklə elastiki  

əsas üzərində yerləşən dairəvi lövhənin  

tarazlığı məsələsi tədqiq edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Коренев Б.Г. Введение в теорию Бесселовых 

функций.  səh.197-200. 

       2        



9 Mövzu № 8. Lejandr tənliyi. 

Qısa icmalı: Sferik koordinat sistemində  

Laplas tənliyinin həllinə baxılır.Birinci və 

ikinci növ sferik funksiya anlayışları daxil  

edilir.Onların xassələri tədqiq edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Тихонов А.Н.,Уравнения математической 

физики.səh: 662-668. 

       2 2 

10 Mövzu № 9.Lejandr funksiyaları üçün 

diferensiallama düsturları, rekurrent 

münasibətlər. 

Qısa icmalı: diferensiallama düsturları, 

müxtəlif rekurrent münasibətlərin  

çıxarılışı verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Никифоров А.Ф.Специальные функции 

матема-тической физики.səh:132-140. 

       2        

11,12 Mövzu № 10. Sferik funksiyaların bəzi 

tətbiqləri. 

Qısa icmalı: Bircins sahədə kürənin  

polyarizasiya və sferanın məxsusi rəqsi 

Məsələlərinə baxılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2.Тихонов А.Н.,Уравнения математической 

физики.səh: 684-693. 

        4 2 

13,14 Mövzu № 11. Cebişev-Ermit çoxhədlisi, 

Qısa icmalı: Cebişev-Ermit tənliyi və onun 

 həlli tədqiqi edilir.Cebiçev-Ermit  

çoxhədlisinin xassələri isbat edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2.Суетин П.К.,Классические ортогональные 

многочлены. səh: 157-178. 

       4       1 

15 Mövzu № 12. Laqerra çoxhədlisi. 

Qısa icmalı: Laqerra çoxhədlisinin  

xassələri isbat edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

 lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Mühazirə mətni 

2. Суетин П.К. Классические ортогональные 

многочлены, səh: 203-232. 

       2  

 

 



Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:  

      Əsas: 

      1.Коренев Б.Г.Введение в теорию Бесселевых функций.М.1971  

      2.Никифоров А.Ф.Основы теории сриалных функций.М.1971  

  

      Əlavə:  

1. Сутин П.К.Клфссические ортогоналние многочлены.М.1976  

2. Тихонов А.Н.Смарский А.А. Уравенения математичской физики.М.1966 

 

  


