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გვერდი (2) 5–დან
სასწავლო კურსის მიზანი −

aswavlos studentebs jeradi da zedapiruli integralebis gamoTvla da maTi gamoyeneba; ricxvTa mwkrivi da maTi
krebadobis niSnebi; funqciaTa mwkrivis wertilovani da
Tanabari krebadoba; furies trigonometriuli mwkrivi da
misi gamoyeneba.

სასწავლო კურსის შესწავლის
წინაპირობები

სასწავლო კურსის შინაარსი
ლექციების განრიგი
აუდიტორია

N
ლექცია 1
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ლექცია 7

ლექცია 8

ლექცია 9

ლექცია 10

---

თარიღი

დაწყება

დამთავრება

თემა

amocanebi, romlebsac mivyevarT orjeradi integralis
cnebamde. orjeradi integralis gansazRvra. integralis arsebobis aucilebeli da sakmarisi piroba.
umartivesi Tvisebebi. Teorema saSualo mniSvnelobis
Sesaxeb. [1], 424-440.
orjeradi integralis gamoTvla. grinis formula.
cvladTa gardaqmna orjerad integralSi. fardobebisa
da moculobis gamoTvla, zedapiris farTobi. [1], 450287.
arasakuTrivi orjeradi integrali SemousazRvrel
areze. arasakuTrivi orjeradi integrali SemousazRvreli funqciidan. [1] 494-506.
samjeradi integralis gansazRvra, ZiriTadi Tvisebebi
da gamoTvla [1], 511-527.
n-jeradi integralis gansazRvra da gamoTvla. [1], 538548.
pirveli da meore gvaris zedapiruli integralebis
gansazRvra, Teorema arsebobis Sesaxeb, Tvisebebi,
zedapiris mxareebis orientacia, meore gvaris zedapiruli integralis gamosaxva pirveli gvaris zedapiruli
integraliT. [1], 550-562.
stoqsisa da ostrigradskis formulebebi. wiriTi
integralis damoukideblova integrebis gezisagan.
grinis meore formula. [1], 563-576.
ricxvTa mwkrivis krebadoba da ganSladoba, krebadobis aucilebeli piroba. dadebiT mwkrivTa krebadobis
Sedarebis,
koSis,
dalamberis
da
koSis
integraluri niSnebi niSanmonacvleobiTi mwkrivi,
laibnicis Teorema krebadobis Sesaxeb. [2], 5-23.
absoliturad da pirobiT krebadi mwkrivebi, Tvisebebi.
dirixles Teorema absoliturad krebadi mwkrivis
Sesaxeb. rimanis Teorema pirobiT krebadi mwkrivis
Sesaxeb. [2], 25-50.
funqciaTa mimdevrobisa da funqciaTa mwkrivis cneba.
krebadobis are. Tanabari da araTanabari krebadoba.
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Tanabari krebadobis vaierStrasis niSani. funqciaTa
mimdevrobis zRvruli uwyvetoba. [1], 5-15; [2], 55-65.
funqciaTa mwkrivis wevr-wevra integreba da gawarmoeba. kvazi Tanabari krebadoba. SeniSvna araTanabari
krebadobis Sesaxeb. [1], 16-25; [2], 66-278.
xarisxovani mwkrivis cneba. abelis pirveli Teorema.
krebadobis
intervali
da
radiusi.
krebadobis
radiusis gamoTvla. xarisxovani mwkrivis Tanabari
krebadoba.
xarisxovani
mwkrivis
integreba
da
gawarmoeba. [1], 38-55; [2], 78-90.
abelis meore Teorema. funqciis daSla xarisxovan
mwkrivad.
teiloris
da
maklorenis
mwkrivebi.
zogierTi elementaruli funqciis daSla xarisxovan
mwkrivad. xarisxovani mwkrivis gamoyeneba. [1], 57-78; [2],
94-102.
perioduli funqciebi. perioduli gagrZeleba. kvadratiT
integrebadi
funqciebi.
trigonometriuli
sistema da misi orTogonaloba. 2π periodis funqciis
furies trigonometriuli mwkrivi. dirixles integrali, rimanis Teorema, lokalizaciis principi.
furies mwkrivis krebadobis niSnebi. furies mwkrivad
daSlis magaliTebi. [1], 589-620; [2], 467-503.
furies mwkrivi luwi da kenti funqciebisTvis. nebismieri periodiani funqciis daSla furies mwkrivad.
furies mwkrivis kompleqsuri saxe. furies mwkrivad
gaSlis magaliTebi. [1], 620-636; [2], 510-542.
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დაწყება

დამთავრება

თემა

ganmeorebiTi integralebis gamoTvla. [3] amocanaTa
krebuli, $ 1, 501-504.
orjeradi
integralis
gamoTvla
ganmeorebiTi
integralebiT. [3] amocanaTa krebuli, $ 1, 504-508.
orjeradi integralis gamoTvla cvladTa gardaqmnis
gamoyenebiT. [3] amocanaTa krebuli, $ 1, 510-514.
orjeradi integralis zogierTi gamoyeneba. [3] amocanaTa krebuli, $ 2, 514-518.
samjeradi integralis gamoTvla da misi gamoyeneba.
[3] amocanaTa krebuli, $ 3, # 4, 518-524.
pirveli da meore gvaris zedapiruli integralebis
gamoTvla. [3] amocanaTa krebuli, $ 7, 538-541.
gaus-ostrigradskisa da stoqsis formulebi, maTi
gamoyeneba. [3] amocanaTa krebuli, $ 7, 541-543.
ricxvTa mwkrivis krebadobisa da ganSladobis dadgena. [3] amocanaTa krebuli, $ 9, 549-557.
niSanmonacvleobiTi mwkrivis krebadoba, pirobiT da
absoluturad krebadobis sakiTxi. [3] amocanaTa
krebuli, $ 9, 561-563.
silabusi – forma SemuSavebulia 4.02.2007

გვერდი (4) 5–დან

funqciaTa mwkrivis krebadobisa da absoluturad
krebadobis are. [3] amocanaTa krebuli, $ 10, 568-571.
funqciaTa mwkrivis krebadoba. [3] amocanaTa krebuli,
$ 10, 571-578.
xarisxovani mwkrivis krebadobis radiusi da krebadobis are. [3] amocanaTa krebuli, $ 11, 579-581.
funqciis daSla xarisxovan mwkrivad. [3] amocanaTa
krebuli, $ 11, 583-586.
furies mwkrivi da furies integrali. [3] amocanaTa
krebuli, $ 12, 586-592.
ganvlili masalis reziume.
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საბოლოო გამოცდა

ჯამი
შენიშვნა

studentTa codnis Sefaseba moxdeba `stu saswavlo procesis marTvis instruqciiT~ gansazRvruli normiT (stu xarisxis uzrunvelyofis samsaxuri.
17 seqtemberi, 2007).
semestris ganmavlobaSi Catardeba ori Suasemestruli testireba:
I testi – maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 12.
II testi – maqsimaluri qula 25, gamsvleli (minimaluri) qula 13.
(Suasemestrul SefasebaSi gaTvaliswinebuli maswavleblis bonusi –
araumetes 10 qula).
studentTa codnisa da miRwevebis Sefaseba (ECTS sistemaSi) Sinaarsobrivad
da struqturulad ganxorcieldeba zemoTxsenebuli instruqcia 1, 2 da 3
punqtebSi Camoyalibebuli wesebis Sesabamisad.
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დამატებითი ლიტერატურა
და სხვა სასწავლო მასალა

1.
2.

სწავლის შედეგი
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Москва, 1988 .
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studentebs ecodinebaT jeradi da zedapiruli
integralebis gamoTvla da maTi gamoyeneba; ricxviTi
mwkrivebis krebadoba-ganSladobis dadgena. funqciis
gaSla xarisxovan da furies trigonometriuli
mwkrivebad da maTi gamoyeneba.
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