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I. Fənn haqqında məlumat 

 

Fənnin adı:   Ədədi  üsullar 

Tədris yükü (saat) cəmi:  60,   mühazirə  30,    seminar 30,   praktik  (laboratoriya)  _____ 

Tədris ili  2021 – 2022,  Semestr  Payız,   Bölmə   Azərbaycan,    Kurs  III,    Təhsil   Bakalavr 

Kredit sayı (hər 15 saata 1 kredit)  6  kredit 

Müəllim:  Mirzəyeva Gülnar Rövşən qızı, mexanika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Məsləhət günləri və saatları:  III, V günlər, saat: 12:00-13:00  

E-mail ünvanı: gulnar.mirzayeva@teams.dia.edu.az 

İş telefonu: (+99412) 492 63 61 

 

II. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Y.C. Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2008, 

288 s. 

2. Q.Y.Mehdiyeva, E.İ.Əzizbəyov, Analizin ədədi üsulları, Nurlar nəşriyyatı, Bakı, 2014, 152 səh. 

3. B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational mathematics, 3rd ed., Mir publishers, Moscow, 

1981, 688 p. 

mailto:gulnar.mirzayeva@teams.dia.edu.az
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4. R.L.Burden and J.D.Faires, Numerical Analysis, 9th ed., 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, 

Cengage Learning, Canada, 895 p. 

5. K. Atkinson, W. Han, Elementary Numerical Analysis, 3rd ed., John Wiley, New York, 

2003, 560 p.   

Əlavə: 

1. A.Y.Əliyev, V.Ə.Piriverdiyev, Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, İrşad, 1993, 175 s. 

2. И.С. Березин, Н.П. Жидков, Методы вычислений, т. I, изд. 2-е, “Наука”, М., 1962, 464 с. 

3. Б.П.Демидович, И.А.Марон, Э.З.Шувалова, Численные методы анализа, “Наука”, 

1967, 368 с. 

4. Л.А. Люстерник, А.А. Абрамов, В.И. Шестаков, М.Р. Шура-Бура, Решение математи-

ческих задач на автоматических цифровых машинах, Издательство Академии Наук 

СССР, Москва, 1952, 326 с. 

 

III. Fənnin təsviri və məqsədi: 

 

Kursun qısa təsviri:  

Riyaziyyat, mexanika, fizika, geologiya, astronomiya və kompyuter elmlərinin müxtəlif 

sahələrində elə riyazi məsələlər meydana çıxır ki, bu məsələləri analitik şəkildə həll etmək müm-

kün olmur. Başqa sözlə, çox hallarda kifayət qədər mürəkkəb təbiətli riyazi məsələlərin dəqiq 

həllinin tapılması qeyri-mümkün olur. Belə hallarda məlum təqribi üsulların köməyi ilə həmin 

məsələlərin tələb olunan dəqiqliklə ədədi həllinin tapılması zərurəti yaranır. Eyni zamanda qo-

yulan məsələləri məlum təqribi üsullarla həll etdikdə, demək olar ki, həmişə müəyyən hesablama 

alqoritmi yaranır. Ədədi üsullar-2 fənni Qeyri-xətti cəbri tənliklərin təqribi həlli üçün sadə 

iterasiya, vətərlər, toxunanlar və parçanı yarıya bölmə üsulları, adi diferensial tənliklər üçün 

sərhəd məsələlərinin təqribi həllərinin taplması üçün qüvvət sıraları üsulu, ardıcıl yaxınlaşmalar 

(Pikar) üsulu, Eyler üsulu və onun modifikasiyası, Runqe-Kutta üsulu, Аdams düsturları, 

Ştyormer üsulu və xətti sərhəd məsələsinin ədədi həlli üçün sonlu fərqlər üsulu kimi üsullar 

tədris edilir. Eyni zamanda tədris prosesi zamanı tələbələrə kollokasiya üsulu, ən kiçik kvadratlar 

üsulu və  Qalyorkin üsulu da öyrədilir. Sonda isə inteqral tənliklər üçün inteqralı inteqral cəmi 

ilə əvəz etmə üsulu tədris edilir. 

 

Kursun məqsədi:   

Kursun məqsədi Komyuter elmləri ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə Xətti cəbr, Riyazi 

analiz və Diferensial tənliklər kurslarından öyrəndikləri xətti cəbri tənliklər sisteminin təqribi 

həllərinin tapılmasını, qeyri-xətti cəbri tənliklərin tələb olunan dəqiqliklə ədədi həllərinin 
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tapılmasını, interpolyasiya çoxhədlilərinin köməyi ilə cədvəllə verilmiş funksiyanın ixtiyari 

nöqtədəki təqribi qiymətlərinin tapılmasını, ədədi diferensiallama düsturları vasitəsi ilə 

diferensiallanan funksiyaların ixtiyari nöqtəsindəki qiymətlərinin hesablanmasını, ədədi 

inteqrallama düsturlarından istifadə etməklə hər bir inteqralın ədədi qiymətinin hesablanmasını, 

adi diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlələrinin və inteqral tənliklərin bildikləri dəqiq 

üsullardan fərqli olaraq təqribi üsullarla həll oluna bilməsini öyrətmək, hansı hallarda təqribi 

üsullardan istifadə etməyin zəruriliyini göstərmək, hər bir üsula aid nümunə misallar həll etmə 

vərdişləri yaratmaq, riyazi biliklərin Kompyuter elmlərinə tətbiqi bacarıqlarını yüksəltmək 

məqsədi ilə baxılan məsələlərin həlli zamanı yaranan alqoritmin köməyi ilə məsələnin həllini 

proqramlaşdırmaqdır.  

IV. Fənnin təqvim planı: 

 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Vaxt Tarix 

1 Mövzu № 1. Xətti  cəbri tənliklər  sisteminin  

təqribi həllərinin tapılması  üsulları: sadə 

iterasiya üsulu, Zeydel üsulu. 

Qısa icmal: Bu dərsdə əvvəlcə ümumi şəkildə 

müəyyən xətti cəbri tənliklər sisteminə baxılır. 

Sonra bu xətti cəbri tənliklər sistemi matris 

şəklində yazılır. Məlumdur ki, baxılan  siste-

minin həllini tapmaq üçün adətən, cəbr kursun-

dan məlum olan Kramer qaydası tətbiq olunur. 

Bu qayda tətbiq olunduqda çox böyük sayda 

hesab əməlləri aparıldığından (xüsusən tənlik-

lərin sayı çox olduqda) bu üsul səmərəli 

sayılmır. Ona görə də bu sistemi həll etmək üçün 

müxtəlif təqribi üsullardan istifadə olunur. Belə 

üsullardan biri də parçalanma üsuludur. Parça-

lanma üsulunu tətbiq etmək üçün verilən sistem 

iki matrisin (aşağı və yuxarı üçbucaq matrislər) 

hasili şəklində yazılır. Beləliklə, verilən sistem 

iki üçbucaq sistemə parçalamış olur. Bu sistem-
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ləri ardcıl olaraq həll etməklə uyğun məsələnin 

həlli tapılır. 

Daha sonra, verilmiş xətti cəbri tənliklər 

sisteminin tənliklərindən ardıcıl olaraq 

nxxx ,,, 21   dəyişənlərini təyin etməklə sistem 

ardıcıl yaxınlaşmaların qurulması üçün əlverişli 

formaya gətirilir. Sonra alınmış yeni ekvivalent 

sistem üçün yaxınlaşmalar qurulur və bu 

yaxınlaşmaların limitinin dəqiq həllə yığılması 

göstərilir. Başlanğıc iterasiyanın seçilməsi 

qaydası izah olunur və qurulmuş iterasiyaların 

yığılma şərtləri daxil edilir.  

Zeydel üsulu isə sadə iterasiya üsulunun 

modifikasiyası olduğundan bu mövzuda da sadə 

iterasiya üsulunda aparılan əməliyyatlar aparılılr. 

Lakin Zeydel üsulunda hər hansı iterasiyanı 

hesablayarkən ən son tapılmış yaxınlaşmaların 

qiymətlərindən istifadə olunması (bu dəqiqliyi 

artırır) sadə iterasiya üsulundan fərqləndirən əsas 

cəhət olması izah olunur.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. И.С. Березин, Н.П. Жидков, Методы 

вычислений, т. I, изд. 3-е, “Наука”, М., 1966. 

3.B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational 

mathematics, 3rd ed., Mir publishers, Moscow, 

1981, 688 p. 

2 Mövzu № 2. Qeyri-xətti cəbri tənliyin təqribi 

həlli üçün sadə iterasiya üsulu. 

Qısa icmal: 

Verilmiş qeyri-xətti cəbri tənlik ekvivalent 

tənliyə gətirilir, yeni tənlik üçün ardıcıl 

yaxınlaşmalar qurulur və bu yaxınlaşmaların 
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limitinin dəqiq həllə yığılması göstərilir. Başlan-

ğıc iterasiyanın seçilməsi qaydası izah olunur və 

qurulmuş iterasiyaların yığılma şərtləri daxil 

edilir. Sadə iterasiya metodunun həndəsi izahı 

verilir.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational 

mathematics, 3rd ed., Mir publishers, Moscow, 

1981, 688 p. 

3 Mövzu № 3. Qeyri-xətti cəbri tənliklər üçün 

vətərlər və toxunanlar üsulları. 

Qısa icmal: 

Əvvəlcə köklərin ayrılması izah olunur. Sonra 

verilmiş qeyri-xətti cəbri tənlik ardıcıl yaxınlaş-

maların qurulması üçün əlverişli şəklə gətirilir, 

yeni tənlik üçün ardıcıl yaxınlaşmalar qurulur və 

bu yaxınlaşmaların limitinin dəqiq həllə 

yığılması göstərilir. Başlanğıc iterasiyanın 

seçilməsi qaydası izah olunur və qurulmuş 

iterasiyaların yığılma şərtləri daxil edilir. Sadə 

iterasiya metodunun həndəsi izahı verilir.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational 

mathematics, 3rd ed., Mir publishers, Moscow, 

1981, 688 p. 
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4 Mövzu № 4. Qeyri-xətti cəbri tənliklər üçün 

parçanı yarıya bölmə üsulu. 

Qısa icmal: 

Əvvəlcə köklərin ayrılması üsulundan istifadə 

edərək axtarılan köklərin hansı parçada 
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yerləşdiyi müəyyənləşdirilir. Sonra bu parça 

yarıya bölünür. Bölünən parçalardan uc nöqtə-

lərdə funksiyanın işarəsi əks olan parça götürülür 

və yenidən yarıya bölünür. Bu prosesi davam 

etdrrməklə sonlu sayda bir-birinə daxil olan və 

boyu kifayət qədər kiçik parçalar alınır. Verilmiş 

dəqiqlikdən asılı olaraq sonuncu parçanın orta 

nöqtəsi təqribi həll kimi götürülür. 

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational 

mathematics, 3rd ed., Mir publishers, Moscow, 

1981, 688 p. 
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Mövzu № 5. Adi diferensial tənliklərin inteqral-

lanması üçün qüvvət sıraları üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu birinci və ikinci tərtib qeyri-

xətti diferensial tənliklərin verilən başlanğıc 

şərtlərini ödəyən həllinin tapılmasına həsr 

olunmuşdur. Baxılan diferensial tənliyinin sağ 

tərəfindəki funksiyanın analitik funksiya olması 

fərz edilir və bu funksiya başlanğıc nöqtə 

ətrafında qüvvət sıralasına ayrılaraq analitik 

düstur çıxarılır. Sıra şəklində alınan analitik 

düsturun müəyyən sayda hədlərini götürməklə 

baxılan sərhəd məsələsinin təqribi həlli tapılır.  

Oxu materialları: 

1. M.Hermann and M.Saravi, A first course in 

ordinary differential equations (Analitical and 

Numerical methods), Springer, 2014, 285 p. 

2. Б.П.Демидович, И.А.Марон, Э.З. Шувало-

ва,Численные методы анализа, “Наука”, 

1968. 
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Mövzu № 6. Аdi diferensial tənliklərin ədədi 

həlli üçün ardıcıl yaxınlaşmalar (Pikar) üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu birinci tərtib qeyri-xətti 

diferensial tənliklər və tənliklər sistemi üçün 

sərhəd məsələsinin tələb olunan dəqiqliklə  

təqribi həllinin tapılmasına həsr olunmuşdur. 

Əvvəlcə fərz edilir ki, başlanğıc  nöqtənin yaxın 

ətrafında baxılan tənliyin həlli var və yeganədir. 

Sonra isə baxılan diferensial tənlik müəyyən 

parça üzrə inteqrallanaraq təqribi həll üçün 

düstur çıxarılır. Məsələnin ədədı həllini tapmaq 

üçün alınan inteqral tənlik vasitəsi ilə ardıcıl 

yaxınlaşmalar qurulur. Qurulan bu yaxınlaş-

maların dəqiq həllə yığılması isbat olunur. Daha 

sonra qurulan üsulun xətası analiz olunur.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. A.Y.Əliyev, V.Ə.Piriverdiyev, Diferensial və 

inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, İrşad, 1993, 175 s. 
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Mövzu № 7. Аdi diferensial tənliklər üçün Koşi 

məsələsinin ədədi həlli üçün Eyler və onun 

modifikasiyası. 

Qısa icmal: Mövzu birinci tərtib qeyri-xətti 

diferensial tənliklərin verilən başlanğıc şərtlərini 

ödəyən Koşi məsələsinin ədədi həllinin tapılma-

sına həsr olunmuşdur. Məsələnin həlli müəyyən 

parçada axtarılır. Əvvəlcə verilən parça bərabər 

hissələrə bölünür və tənliyin sağ tərəfindəki 

funksiya bu kiçik parçalar üzrə inteqrallanır. 

Sonra alınan inteqral tənliklərdən istifadə edərək 

bu paçalarda yerləşən ədədi həllərin tapılması 

üçün iterasiyalar qurulur və baxılan sərhəd 
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məsələsinin diskret nöqtələrdəki ədədi həlləri 

tapılır. Daha sonra isə qurulan üsulun xətası 

haqqında məlumat verilir. Eyler üsulunun 

dəqiqliyinin artırılması üçün onun modifikasi-

yası izah olunur. 

Oxu materialları: 

1.R.L.Burden and J.D.Faires, Numerical 

Analysis, 9th ed., 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, 

Cengage Learning, Canada, 895 p. 

2.K.Atkinson, W.Han, Elementary Numerical 

Analysis, 3rd ed., John Wiley, New York, 2003.   
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Mövzu № 8. Аdi diferensial tənliklər üçün Koşi 

məsələsinin ədədi həlli üçün Runqe-Kutta üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu birinci tərtib qeyri-xətti 

diferensial tənliklər üçün Koşi məsələsinin ədədi 

həllinin tapılmasına həsr olunmuşdur. Əvvəlki 

mövzularda verilən üsullara nisbətən dəqiqliyi 

daha yüksək olan Runqe-Kutta düsturu çıxarılır. 

Bu düturların çıxarılması üçün Teylor düstu-

rundan istifadə olunur. Əvvəlcə ikinci tərtib, 

sonra isə daha çox istifadə olunan dördüncü 

tərtib Runqe- Kutta üsulları izah olunur və bu 

düsturların köməyi ilə baxılan sərhəd məsələsi-

nin düyün nöqtələrindəki ədədi həlləri tapılır. 

Daha sonra isə qurulan üsulun xətası və Butçer 

cədvəli  haqqında məlumat verilir.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2.R.L.Burden and J.D.Faires, Numerical 

Analysis, 9th ed., 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, 

Cengage Learning, Canada, 895 p. 
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Mövzu № 9.  Аdi diferensial tənliklər üçün Koşi 

məsələsinin ədədi həlli üçün Аdams  düsturları. 
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Qısa icmal: Mövzu birinci və ikinci tərtib qeyri-

xətti diferensial tənliklərin verilmiş başlanğıc 

şərtlərini ödəyən sərhəd məsələsinin ədədi həlli-

nin tapılmasına həsr olunmuşdur. Əvvəlcə 

məsələnin bir neçə düyün nöqtəsindəki ədədi 

həlləri Eyler və ya Runqe-Kutta üsullarının biri 

ilə tapılır. Sonra tənliyin sağ tərəfindəki funksiya 

uyğun Laqranj çoxhədlisi ilə approksimasiya 

olunur. Alınan çoxhədli müəyyən parça üzrə 

inteqrallanaraq Adams düturu alınır. Daha sonra 

isə Nyutonun geriyə interpolyasiya çoxhədli-

sindən istifadə edərək Adamsın ekstropolyasiya 

və interpolyasiya düsturları çıxarılır. Alınan bu 

düsturların köməyi ilə baxılan sərhəd məsələ-

sinin digər düyün nöqtələrdəki ədədi həlləri 

tapılır.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2.R.L.Burden and J.D.Faires, Numerical 

Analysis, 9th ed., 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, 

Cengage Learning, Canada, 895 p. 
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Mövzu № 10.  Аdi diferensial tənliklər üçün 

Koşi məsələsinin ədədi həlli üçün Ştyormer   

üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu birinci və ikinci tərtib qeyri-

xətti diferensial tənliklər üçün sərhəd 

məsələsinin ədədi həllinin tapılmasına həsr 

olunmuşdur. Adams üsulunda olduğu kimi 

Ştyormer üsulunda da əvvəlcə məsələnin bir 

neçə düyün nöqtəsindəki ədədi həlləri Eyler və 

ya Runqe-Kutta üsullarının biri ilə tapılır. Sonra 

tənliyin sağ tərəfindəki funksiya Nyutonun 

geriyə interpolyasiya çoxhədlisi ilə approksima-
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siya olunur. Alınan çoxhədli müəyyən parça üzrə 

inteqrallanaraq Ştyormer düturu çıxarılır. Alınan 

düsturdan istifadə edərək baxılan sərhəd məsələ-

sinin digər diskret nöqtələrdəki ədədi həlləri 

tapılır.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. И.С. Березин, Н.П. Жидков, Методы 

вычислений, т. II, изд. 3-е, “Наука”, М., 1966. 
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Mövzu № 11. Аdi diferensial tənliklər üçün xətti 

sərhəd məsələsinin ədədi həlli üçün sonlu fərqlər  

üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu birinci və ikinci tərtib xətti 

diferensial tənliklərin verilmiş xətti  sərhəd 

şərtlərini ödəyən ədədi həllinin tapılmasına həsr 

olunmuşdur. Əvvəlcə diferensial tənliyə daxil 

olan birinci və ikinci tərtib törəmələr uyğun 

sonlu fərqlərlə əvəz edilir. Sonra alınan fərq 

tənliyində hədlərin lazımi qruplaşdırılması aparı-

lır və uyğun xətti cəbri tənliklər sistemi alınır. 

Daha sonra isə sərhəd şərtlərindən istifadə 

edərək alınmış xətti cəbri tənliklər sistemi 

məlum dəqiq və ya təqribi üsulların köməyi ilə 

həll edilərək baxılan məsələnin diskret nöqtələr-

dəki ədədi həlləri tapılır.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2.K.Atkinson,W.Han, Elementary Numerical 

Analysis, 3rd ed., John Wiley, New York, 2003.   
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Mövzu № 12.  Аdi diferensial tənliklər üçün 

xətti sərhəd məsələsinin ədədi həlli üçün 

kollokasiya  üsulu. 
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Qısa icmal: Аdi diferensial tənliklər üçün sərhəd 

məsələlərini sonlu fərqlər üsulu ilə həll edərkən 

əsasən tapılan həllər ədədi xarakter daşıyır və 

nəticələr ədədlərdən ibarət cədvəl şəklində 

verilir. Lakin adi diferensial tənliklər üçün 

sərhəd məsələlərinin ədədi həllini tapmaq üçün 

elə üsullar da vardır ki, bu üsulların tətbiqi 

nəticəsində məsələnin təqribi həllini analitik 

şəkildə də tapmaq mümkün olur. Belə üsullardan 

biri də kollokasiya  üsuludur. Bu mövzu ikinci 

tərtib xətti diferensial tənliklərin verilmiş xətti  

sərhəd şərtlərini ödəyən ədədi həllinin düstur 

şəklində tapılmasına həsr olunmuşdur. Əvvəlcə  

bazis funksiyalarının və kollokasiya nöqtələri 

adlanan nöqtələrin seçilməsi qaydaları izah 

olunur. Baxılan məsələnin təqribi həlli seçilmiş 

bazis funksiyalarının xətti kombinasiyası şəklin-

də axtarılır. Həllin bu şəkildə axtarılması zamanı 

məchul sabitlərdən və düyün nöqtələrindən asılı 

funksiyalar qurulur və bu funksiyalar eyniliklə 

sıfıra bərabər götürülür. Alınan tənliklər həll 

edilərək məchul sabitlər tapılır. Sonra isə tapılan 

məchul sabitlər bazis funksiyalarının xətti kom-

binasiyasında nəzərə alınaraq baxılan məsələnin 

x  dəyişənindən asılı düstur şəklində təqribi  

həlli tapılır.  

Oxu materialları: 

1. A.Y.Əliyev, V.Ə.Piriverdiyev, Diferensial və 

inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, İrşad, 1993, 175 s. 

2.Б.П.Демидович,И.А.Марон,Э.З.Шувалова, 

Численные методы анализа, “Наука”, 1968. 
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Mövzu № 13.  Аdi diferensial tənliklər üçün 

xətti sərhəd məsələsinin ədədi həlli üçün ən kiçik 
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kvadratlar  üsulu. 

Qısa icmal: Adi diferensial tənliklər üçün sərhəd 

məsələlərinin təqribi həllinin düstur şəklində 

tapılması üçün tətbiq edilən üsullardan biri də ən 

kiçik kvadratlar üsuludur. Bu üsulda əvvəlcə 

bazis funksiyalarından ibarət xətti asılı olmayan 

funksiyalar sistemi seçilir və məsələnin təqribi 

həlli seçilmiş bazis funksiyalarının xətti kombi-

nasiyası şəklində axtarılır. Həllin bu şəkildə 

axtarılması zamanı məchul sabitlərdən və düyün 

nöqtələrindən asılı funksiyalar qurulur və bu 

funksiyalar eyniliklə sıfıra bərabər götürülür. 

Alınan bərabərliklər müəyyən parça üzrə 

kvadratları ilə inteqrallanaraq bu inteqralların 

minimum qiymətləri olan sıfıra bərabərləşdirilir. 

Daha sonra alınan inteqral tənliklər sistemi həll 

edilərək məchul sabitlər taplır. Nəhayət  tapılan 

məchul sabitlər bazis funksiyalarının xətti 

kombinasiyasında nəzərə alınaraq baxılan məsə-

lənin x  dəyişənindən asılı düstur şəklində təqribi 

həlli tapılır.  

Oxu materialları: 

1. R.L.Burden and J.D.Faires, Numerical 

Analysis, 9th ed., 2011, 2005, 2001 

Brooks/Cole,Cengage Learning, Canada, 895 p. 

2.Б.П.Демидович,И.А.Марон,Э.З.Шувалова, 

Численные методы анализа, “Наука”, 1968. 

 

14 

Mövzu № 14.  Аdi diferensial tənliklər üçün 

xətti sərhəd məsələsinin ədədi həlli üçün 

Qalyorkin  üsulu. 

Qısa icmal: Mövzu adi diferensial tənliklər üçün 

sərhəd məsələlərinin təqribi həllinin düstur şək-

lində tapılması üçün istifadə olunan Qalyorkin 

üsulunun öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 
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Qalyorkin üsulu ümumi Furye sıraları nəzəriy-

yəsində geniş istifadə olunan bazis funksiya-

larının ortoqonallığı haqqındakı teoremə əsas-

lanır. Qalyorkin üsulunda da kollokasiya və ən 

kiçik kvadratlar üsullarında olduğu kimi əvvəlcə 

bazis funksiyalarından ibarət xətti asılı olmayan 

funksiyalar sistemi seçilir və məsələnin təqribi 

həlli seçilmiş bazis funksiyalarının xətti 

kombinasiyası şəklində axtarılır. Bu zaman 

məchul sabitlərdən və düyün nöqtələrindən asılı 

funksiyalar qurulur və bu funksiyaların hər bir 

bazis funksiyası ilə ortoqonal olması şərtindən 

istifadə edərək məchul sabitlər taplır. Sonra  

tapılan məchul sabitlər bazis funksiyalarının 

xətti kombinasiyasında nəzərə alınaraq baxılan 

məsələnin x  dəyişənindən asılı düstur şəklində 

təqribi həlli tapılır.  

Oxu materialları: 

1. A.Y.Əliyev, V.Ə.Piriverdiyev, Diferensial və 

inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, İrşad, 1993, 175 s. 

2.Б.П.Демидович,И.А.Марон,Э.З.Шувалова, 

Численные методы анализа, “Наука”, 1968. 
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Mövzu № 15.  İnteqral tənliklər üçün inteqralı 

inteqral cəmi ilə əvəzetmə üsulu. 

Qısa icmal: Mövzuda I və II növ Fredholm 

tənliklərində inteqralı inteqral cəm ilə əvəz 

etməklə bu növ tənliklərin təqribi həll üsullarının 

tədris olunması nəzərdə tutulur. Bunun üçün 

baxılan inteqral tənliklərdəki inteqral məlum 

ümumiləşmiş düzbucaqlılar, ümumiləşmiş 

trapeslər və ya ümumiləşmiş Simpson kavadra-

tur düsturlarından hər hansı birinin köməyi ilə 

cəmlə əvəz edilir və alınan sistem məlum 
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üsullarla həll edilərək baxılan inteqral tənliyin 

təqribi həlləri tapılır. Daha sonra üsulun xəxası 

qiymətləndirilir və xatanın seçilən kvadratur 

düsturdan asılı olaraq dəyişməsi göstərilir.  

Oxu materialları: 

1.Y.C.Məmmədov, Təqribi hesablama üsulları, 

Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008. 

2. И.С. Березин, Н.П. Жидков, Методы 

вычислений, т. II, изд. 3-е, “Наука”, М., 1966. 

 

İmtahanın keçirilməsi forması: - şifahi. 

 

V. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ) şəklində nəzərdə tutularsa bu zaman 

davamiyyətə və sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 

tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 
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91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim:      Mirzəyeva  Gülnar Rövşən qızı                  İmza: 

                             (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix:   10   sentyabr  2021-ci il 


