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"ƏDƏDİ ÜSULLAR-2" 

fənninin  tədris  

PROQRAMI 

 

 (VII semestr, 30 saat müh.+30 saat məş.) 

 

"Ədədi üsullar-2" fənninin əsas məqsədi tələbələrə 

praktiki fəaliyyətdə rast gəlinən, diferensial və inteqral 

tənliklıklərlə ifadə olunan riyazi modellərin hesablama 

alqoritmini öyrətmək və bu alqoritmləri realizə etmək 

bacarığını aşılamaqdır.   

 

I mövzu. Adi törəməli diferensial tənliklərin  

təqribi həll üsulları  

Ədədi diferensiallama. I tərtib adi törəməli diferensial 

tənlik üçün qoyulmuş Koşi məsələsinin Eyler üsulu ilə həlli. 

Simmetrik sxem. II tərtib Runqe-Kutta üsulları və onların 

xətaları. m-mırhələli Runqe-Kutta üsulları. Çoxaddımlı fərqli 

üsullar. Adams üsulları. II tərtib adi törəməli diferensial tənlik 

üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin təqribi həlli. Qalyerkin və 

kollokasiya üsulları.  

 

II mövzu. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün 

qoyulmuş məsələlərin  təqribi həll üsulları  

I və II tərtib xüsusi törəmələrin approksimasiyası və 

onların xətasının qiymətləndirilməsi. Elliptik tip diferensial 

tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin şəbəkə üsulu ilə həlli. 

Düzbucaqlı oblastda Puasson tənliyi üçün qoyulmuş Dirixle 

məsəsləsinin şəbəkə üsulu ilə həlli. Sərhəd şərtlərinin 

approksimasiyası. Maksimum prinsipi. Şəbəkə üsulunun 

xətasının qiymətləndirilməsi və yığılması.  

Hiperbolik tip xətti diferensial tənliklər üçün Koşi 

məsəsləsinin şəbəkə üsulu ilə həlli. Dəqiqliyi artırılmış sxemin 



  

qurulması. Şəbəkə addımlarının seçilməsi. Approksimasiyanın 

xətasının qiymətləndirilməsi. Hiperbolik tip xətti diferensial 

tənliklər üçün qarışıq məsələnin şəbəkə üsulu ilə həlli.  

Parabolik tip xətti tənliklər üçün Koşi məsələsinin şəbəkə 

üsulu ilə həlli. İstilikkeçirmə tənliyi üçün sonlu fərqli sxemlər. 

Aşkar və qeyri-aşkar sxemlər. Parabolik tip tənliklər üçün 

qarışıq məsələnin şəbəkə üsulu ilə həlli.  

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş 

sərhəd məsələlərinin düz xətlər üsulu ilə həllinin mahiyyəti. 

Puasson tənliyi üçün Dirixle məsələsinin düz xətlər üsulu ilə 

həlli. Dəqiqliyin artırılması və həllin qurulması. Simin rəqs 

tənliyi üçün qoyulmuş qarışıq məsələnin düz xətlər üsulu ilə 

həlli. İstilikkeçirmə tənliyi üçün qarışıq məsələnin düz xətlər 

üsulu ilə həlli.  

 

III mövzu. İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları 

İnteqral tənliklər və onların təsnifatı. İnteqral tənliklərin 

inteqralın sonlu cəmlə əvəz olunması üsulu ilə həlli. Nüvənin 

cırlaşan nüvə ilə əvəz olunması üsulu. Ardıcıl yaxınlaşmalar 

üsulu. Momentlər (Qalyorkin) üsulu.  

 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ BÖLGÜSÜ 

 

 

№ 

 

Mövzuların adı 

Saatların sayı 

müh. məş. 

1 Ədədi diferensiallama və xətanın 

qiymətləndirilməsi. I tərtib adi törəməli 

diferensial tənlik üçün qoyulmuş Koşi 

məsələsinin Eyler üsulu ilə həlli. 

2 2 

2 Simmetrik sxem. II tərtub Runqe-Kutta 

üsulları və onların xətaları. m-mırhələli 

Runqe-Kutta üsulları. 

2 2 



  

3 Çoxaddımlı fərqli üsullar. Adams 

üsulları. 

2 2 

4 II tərtib adi törəməli diferensial tənlik 

üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin 

təqribi həlli.Qovma üsulu.  

2 2 

5 I və II tərtib xüsusi törəmələrin 

approksimasiyası və onların xətasının 

qiymətləndirilməsi 

2 2 

6 Elliptik tip diferensial tənliklər üçün 

sərhəd məsələlərinin şəbəkə üsulu ilə 

həlli. Dirixle məsəsləsinin şəbəkə üsulu 

ilə həlli. 

2 2 

7 Sərhəd şərtlərinin approksimasiyası. 

Maksimum prinsipi. Həllin varlığı və 

həll üsulları haqda.  

2 2 

8 Hiperbolik tip xətti diferensial tənliklər 

üçün Koşi məsəsləsinin şəbəkə üsulu 

ilə həlli. Dəqiqliyi artırılmış sxemin 

qurulması. 

2 2 

9 Hiperbolik tip xətti diferensial tənliklər 

üçün qarışıq məsələnin şəbəkə üsulu ilə 

həlli. Approksimasiyanın xətasının 

qiymətləndirilməsi.   

2 2 

10 Parabolik tip xətti tənliklər üçün Koşi 

məsələsinin şəbəkə üsulu ilə həlli. 

İstilikkeçirmə tənliyi üçün sonlu fərqli 

sxemlər.  

2 2 

11 Parabolik tip tənliklər üçün qarışıq 

məsələnin şəbəkə üsulu ilə həlli.  

2 2 

12 Düz xətlər üsulunun mahiyyəti. Dirixle 

məsələsinin düz xətlər üsulu ilə həlli. 

Dəqiqliyin artırılması və həllin 

qurulması.  

2 2 



  

13 Simin rəqs tənliyi üçün qoyulmuş 

qarışıq məsələnin düz xətlər üsulu ilə 

həlli. İstilikkeçirmə tənliyi üçün qarışıq 

məsələnin düz xətlər üsulu ilə həlli. 

2 2 

14 İnteqral tənliklər və onların təsnifatı. 

İnteqralın sonlu cəmlə və nüvənin 

cırlaşan nüvə ilə əvəz olunması üsulları 

vasitəsilə inteqral tənliklərin həlli.  

2 2 

15 İnteqral tənliklərin ardıcıl yaxınlaşma-

lar, momentlər (Qalyorkin) və 

kollokasiya üsulları ilə həlli.  

2 2 

 Cəmi: 30 30 

 

Mövzunun adı Mühazirə 

 

Məşğələ 

 

Mövzu № 1 . Approximate methods of 

solving ordinary differential equations: 

1. Numerical differentiation and estimate 

of errors. Solving of Cauchy problem 

for 1st order ordinary differential 

equation by Euler method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Symmetric scheme. 2-stepped Runge-

Kutt methods and their errors. m-

stepped Runge-Kutt methods.   

 
 

3. Multistepped difference methods. 

Adams methods. 
  

4. Approximate methods of solution of 

bondary value problems for 2-nd order 
  



  

differential equations. The Sweep 

method.    

5. Galyorkin method and collocation 

method for solving boundary value 

problems for ordinary differential 

equations of 2-nd order. 

 

 

Mövzu № 2.  Grid method for solving  

differential equations 

 

6. Grid method for solving boundary 

value problems for elliptic differential 

equations. Grid method for solution of 

Dirichlet problem. 

 

 

7. Approximation of boundary conditions 

 

 

8. Grid method for solving Cauchy 

problem for hyperbolic linear 

differential equations. 
 

 

9. Grid method for solving a mixed 

problem for a linear hyperbolic 

differential equation. 
 

 

10. Grid method for solving a Cauchy 

problem for a linear parabolic 

differential equation. Difference 

scheme for a heat equation. 

 

 



  

11. Grid method for solving a mixed 

problem for a parabolic differential 

equation. 
 

 

Mövzu № 3. Method of straight lines: 

12. The essence of the method of 

straight lines. Method of straght 

lines for solving Dirichlet problem 

for  Poisson equation. Improvment 

of approximation and building a 

solution. 

 

 

Mövzu № 4. Approximate solving 

integral equations 

13. Concept of an integral equation and  

their types. Method of successive 

approximations. 

 

 

14. Method of finite sums. 
 

 

15. Method of degenerated kernels for 

solving an integral equation. 

Method of moments (Galyorkin) 

for solving an integral equation.   

 

 

 


