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GİRİŞ 

        Optimallaşdırma və idarəetmə məsələləri iqtisadi, 

texniki, fiziki və digər proseslərin öyrənilməsi zamanı 

meydana gəlir. “Optimallaşdırma  və idarəetmənin riyazi 

əsasları” fənninin komputer elmləri istiqaməti üzrə 

bakalavr hazırlığında aktuallığı və əhəmiyyəti ondan 

ibarətdir ki, praktikada rast gələn məsələlərin böyük bir 

qismi sonsuz ölçülü fəzalarda optimallaşdırma və 

idarəetmə məsələlərinə gətirilir. “Optimallaşdırma  və 

idarəetmənin riyazi əsasları” fənni aşağıdakı bölmələrdən 

ibarətdir: optimallaşdırma üsullarına giriş; xətti 

proqramlaşdırma; qabarıq analizin elementləri və qabarıq 

proqramlaşdırma; optimallaşdırmanın ədədi üsulları; 

variasiya hesabı və optimal idarəetmə.    

       “Optimallaşdırma  və idarəetmənin riyazi əsasları” 

fənninin əsas məqsədi müxtəlif növ ekstremal həll 

üsullarını tələbələrə  öyrətməkdən ibarətdir. Bu fənn 

“Optimallaşdırma üsulları” fənninin davamı kimi tədris 

olunur. Burada əsasən sonsuz ölçülü optimallaşdırma və 

idarəetmə məsələləri  öyrənilir. 
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       “Optimallaşdırma  və idarəetmənin riyazi əsasları” 

fənni riyazi analiz, diferensial tənliklər, riyazi fizika 

tənlikləri, optimallaşdırma üsulları, ədədi üsullar  

kurslarına əsaslanır. 

        Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr 

Bilməlidir: 

- optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinin 

formalaşdırma prinsiplərini; 

- sonsuz ölçülü funksional fəzalarda optimallaşdırma 

məsələsinin korrektliyini və optimallıq şərtlərini; 

- klassik variasiya hesabının bəzi məsələlərini və 

onların həll üsullarını; 

- adi diferensial tənliklərlə izah olunan proseslər üçün 

bəzi optimal idarəetmə məsələlərini və onlar üçün 

optimallıq şərtlərini; 

- xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə izah olunan 

proseslər üçün bəzi optimal idarəetmə məsələlərini 

və onlar üçün optimallıq şərtlərini; 

- qeyri-korrekt optimallaşdırma məsələlərinin həlli 

üçün requlyarlaşdırma üsulunu; 
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- optimal idarəetmə məsələlərinin 

approksimasiyalarının qurulmasını və onların 

yığılması məsələlərini. 

Bacarmalıdır: 

- optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərini 

formalaşdırmağı; 

- klassik variasiya hesabının bəzi məsələlərini həll 

etməyi; 

- adi diferensial tənliklər üçün optimal idarəetmə 

məsələlərini həll etməyi; 

- xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün optimal 

idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtlərini almağı; 

- qeyri-korrekt optimallaşdırma məsələlərinin həlli 

üçün requlyarlaşdırma üsulunu istifadə etməyi; 

Yiyələnməlidir: 

- optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinin  riyazi 

modellərinin qurulması qaydalarına; 

- klassik variasiya hesabının  məsələlərinin həlli üçün 

optimallıq şərtlərini istifadə etməyə; 
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- adi diferensial tənliklər üçün optimal idarəetmə 

məsələlərinin həll üsullarına; 

- xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün optimal 

idarəetmə məsələlərini tədqiq etməyə. 

Fənnin tədrisində mövzulara uyğun hazırlanmış slaydların 

nümayişi üçün noutbuk və proyektorun olması 

məqsədəuyğundur.  
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MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

 

  

 

 

 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya saatlarının 

miqdarı 

mühazirə məşğələ 

1.  

Optimallaşdırma və idarəetmənin məqsədi. 

Optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinin 

formalaşdırılması, onlara  aid praktiki misallar 
2 2 

2.  Xətti sistemlər üçün idarəolunanlıq 2 2 

3.  
Funksionalın diferensiallanması. Optimallıq 

şərtləri 2 2 

4.  Veyerştrass teoremləri 2 2 

5.  
Bolsa məsələsi. Ucları hərəkətdə olan 

məsələlər 
2 2 

6.  
Variasiya hesabı məsələlərində yüksək tərtib 

zəruri şərtlər və kafi şərtlər 
2 2 

7.  İzoperimetrik məsələlər 2 2 

8.  
Xətti adi diferensial tənliklər sistemi üçün  

optimal idarəetmə məsələsi 
2 2 

9.  
Xətti optimal teztəsir məsələsi. Maksimum 

prinsipi 
2 2 

10.  
Bağlı zamanlı optimal idarəetmə məsələsi 

üçün maksimum prinsipi 
2 2 

11.  Diskret optimal idarəetmə məsələsi 2 2 

12.  
Çubuğun qızdırılması prosesinin optimal idarə 

olunması məsələsi 
2 2 

13.  
Rəqsi proseslər üçün optimal idarəemə 

məsələsi 
2 2 

14.  
Optimallaşdırmanın qeyri-korrekt məsələləri. 

Tixonov üsulu 
2 2 

15.  
Optimal idarəetmə məsələsinin fərqlər 

approksimasiyası 
2 2 
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Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları 
 

BÖLMƏ VƏ MÖVZULAR  
 

 

I bölmə. Optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinə 

giriş 

Mövzu № 1. Optimallaşdırma və idarəetmənin məqsədi. 

Optimallaşdırma və idarəetmə məsələlərinin formalaşdırılması, 

onlara  aid praktiki misallar.  

Optimallaşdırma və idarəetmə nəzəriyyəsinin qısa təşəkkül tarixi və 

onun məqsədi izah olunur. Məsələlərin formalaşdırma prinsipləri 

göstərilir və onlara  aid praktiki misallar gətirilir [1-3], [6], [11], [12]. 

Mövzu № 2. Xətti sistemlər üçün idarəolunanlıq.  

Hərəkəti xətti adi diferensial tənliklər sistemi ilə izah olunan 

obyektlər üçün idarəolunanlıq məsələsinin qoyuluşu verilir və 

idarəolunanlıq əlamətləri izah olunur.    

II bölmə. Funksional fəzalarda ekstremal məsələlər. 

Mövzu № 3. Funksionalın diferensiallanması. Optimallıq şərtləri. 

Banax fəzasında funksionalın I və II tərtib diferensialı anlayışları 

daxil olunur. Funksionalın minimumu üçün zəruri və kafi şərtlər izah 

olunur. Bu şərtlərin köməyi ilə müxtəlif funksionalların minimumu 

üçün optimallıq şərtləri alınır.  

 Mövzu № 4. Veyerştrass teoremləri.  
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Metrik və Banax fəzalarında funksionalların minimumu üçün 

Veyerştrass teoreminin ümumiləşmələri isbat olunur. Zəif kompakt 

çoxluq və aşağıdan zəif yarımkəsilməz funksional anlayışları daxil 

olunur.  

III bölmə.   Klassik variasiya hesabının bəzi məsələləri.  

Mövzu № 5. Bolsa məsələsi. Ucları hərəkətdə olan məsələlər. 

Bolsa məsələsinin qoyuluşu verilir, onun həlli anlayışı daxil olunur 

və zəif lokal minimum üçün zəruri şərtlər izah olunur. Ucları 

hərəkətdə olan məsələlərin qoyuluşu verilir və ekstremum üçün 

zəruri şərtlər göstərilir. 

Mövzu № 6. Variasiya hesabı məsələlərində yüksək tərtib zəruri 

şərtlər və kafi şərtlər.  

Variasiya hesabının sadə məsələsində və Bolsa məsələsində 

ekstremum üçün yüksək tərtib zəruri şərtlər və kafi şərtlər izah 

olunur. Bu şərtlərin tətbiqi ilə misallar həll olunur.  

Mövzu № 7. İzoperimetrik məsələlər. 

İzoperimetrik məsələnin qoyuluşu verilir və onun həlli üçün Laqranj 

vuruqları üsulu izah olunur. Bu üsulun tətbiqi ilə nümunəvi misallar 

həll olunur. 
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IV bölmə. Adi diferensial tənliklər üçün optimal 

idarəetmə məsələləri. 

Mövzu № 8. Xətti adi diferensial tənliklər sistemi üçün  optimal 

idarəetmə məsələsi.  

Məsələnin qoyuluşu verilir. Məqsəd funksionalının 

differensiallanması isbat olunur və optimallıq şərtləri çıxarılır. 

Mövzu № 9. Xətti optimal teztəsir məsələsi. Maksimum prinsipi. 

 Xətti sistemlər üçün optimal teztəsir məsələsinin qoyuluşu verilir. 

Optimallıq üçün zəruri və kafi şərti ifadə edən maksimum prinsipi 

izah olunur. Maksimum prinsipinin tətbiqi ilə misallar həll olunur.  

Mövzu № 10. Bağlı zamanlı optimal idarəetmə məsələsi üçün 

maksimum prinsipi. 

 Bağlı zamanlı optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu verilir. 

Optimallıq üçün zəruri şərti ifadə edən maksimum prinsipi izah 

olunur.  Maksimum prinsipinin tətbiqi ilə misallar həll olunur. 

Mövzu № 11. Diskret optimal idarəetmə məsələsi. 

Diskret sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu 

verilir.  Məqsəd funksionalının qradienti üçün ifadə çıxarılır. 

Optimallıq üçün  zəruri və kafi şərt göstərilir. 
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V bölmə.  Paylanmış parametrli sistemlər üçün optimal 

idarəetmə məsələləri. 

Mövzu № 12. Çubuğun qızdırılması prosesinin optimal idarə 

olunması məsələsi.  

Məsələnin fiziki və riyazi qoyuluşu verilir. Həllin varlığı şərtləri izah 

olunur. Məqsəd funksionalının qradienti üçün ifadə tapılır. 

Optimallıq üçün zəruri və kafi şərt göstərilir. 

Mövzu № 13.  Rəqsi proseslər üçün optimal idarəemə məsələsi. 

Məsələnin fiziki və riyazi qoyuluşu verilir. Həllin varlığı şərtləri izah 

olunur. Məqsəd funksionalının qradienti üçün ifadə tapılır. 

Optimallıq üçün zəruri və kafi şərt göstərilir.  

VI bölmə.  Optimallaşdırma məsələlərinin 

approksimasiyası və requlyarlaşdırılması. 

Mövzu № 14.  Optimallaşdırmanın qeyri-korrekt məsələləri. 

Tixonov üsulu. 

Korrekt və qeyri-korrekt optimallaşdırma məsələsi anlayışları daxil 

olunur. Onlara aid misallar göstərilir. Qeyri-korrekt optimallaşdırma 

məsələsinin həlli üçün Tixonovun requlyarlaşdırma üsulu izah 

olunur. Tixonov üsulu müxtəlif məsələlərin həllinə tətbiq olunur.  

Mövzu № 15. Optimal idarəetmə məsələsinin fərqlər 

approksimasiyası. 
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Xətti adi diferensial tənliklər sistemi üçün optimal idarəetmə 

məsələsinin fərqlər approksimasiyası qurulur və onların yığılması 

öyrənilir.  
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