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                                                            G İ R İ Ş 

       Müasir riyazi biliklərin əsasında funksional analiz və onun metodları dayanır və 

tətbiqi funksional analiz kursu bir sıra fundamental elm sahələrində istifadə 

olunur.Odur ki, bu fənn magistratura pilləsində tədris planına əsas fənlərindən biri 

kimi daxil olmuşdur.Fənnin tədrisində əsas məqsəd funksional analizin əsas anlayış 

metodları ilə tanış etmək və onların tətbiq sahələrini göstərməkdir.Fənnin tədrisindən 

sonra tələbə magistrlər aşağıdakıları: 

- Funksional analizin əsas anlayışları, tam fəzalar, funksional fəzaların təyini; 

- Hilbert fəzalarının əsas xassələri; 

- Hilbert fəzalarının qurulmasının daha mürəkkəb üsulları; 

- Hilbert fəzalarında optimizasiya məsələləri; 

- Funksiyanın şəkli haqqında Riss teoremi; 

- Zəif yığılma və Hilbert fəzalarının məhdud alt çoxluqlarının zəif kompaktlıq 

xassələri; 

- Qabarıq çoxluqlar haqqında Mazur teoremi; bilməlidirlər. 

        Mühazirə kursu mənimsənilən mövzuların möhkəmlənməsi üçün məşğələlərlə 

müşayiət olunur.     

                                                    Fənnin məzmunu 

      Giriş. Hilbert fəzaları, Hilbert fəzaları üzərində əməllər. 

      Qapalı çoxluq və proyeksiya. Ortoqonallıq  və ortonormal bazislər. Xətti kəsiməz 

funksionallar.  

     Riss teoremi. Zəif yığılma. Qeyri-xətti funksionallar. Han-Banax teoremi. Qabarıq 

çoxluğun dayaq funksionalı. Minkovski funksionalı. 

      Ayırma teoremi. Oyunlar nəzəriyyəsinin əsas nəticəsi Minimaks teoremi. 

     Farkaş teoremi. Xətti operatorlar və onun qoşması. 

     Operatorların soektral nəzəriyyəsi. Kompakt operatorlarım spektral nəzəriyyəsi. 

Separabel Hilbert fəzalarında operatorlar. L2 fəzaları. 

      Polixətti formalar. 
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