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QABARIQ ANALİZ VƏ QABARIQ PROQRAMLAŞDIRMA  

(30 saat müh, 15 saat məşq  ) 

 
Qabarıq analiz və qabarıq proqramlaşdırma  fənnin tədrisində əsas 

məqsəd keyfiyyət kriteri qabarıq funsional   olduqda,  nəzəri və praktik 

əhəmiyyətli optimallaşdırma  məsələsinin həllini öqrənməkdən ibarətdir. 

Qabarıq analiz və qabarıq proqramlaşdırma fənninin tədrisində 

qabarıq analizin əsas elementləri olan qabarıq çoxluq, qabarıq 

funksiyalar, onların xassələri və tətbiqləri öyrənilir. Bununla yanaşı  

subqradiyent və subdiferensial anlayışları,  qabarıq funksiyanın 

kəsilməzliyi, istiqamətə görə diferensiallanması, bununla bağlı digər 

məsələlər öyrənilir. 

 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PLANLANMASI 

 

N Mövzuların adı Mühazirə Məşqələ 

1 Qabarıq çoxluq və onunların xassələri 2 2 

2 Qabarıq funksiyalar və onunların 

xassələri 

2 2 

3 Funksiyanın qabarıqlığı üçün diferensial 

əlamətlər 

2  

4 Nöqtənin çoxluqa  proyeksiyası 2 2 

5 Ayırma teoremləri 2  

6 Qabarıq proqramlaşdırma məsələsi. 

Kun-Takker teoremi 

2 2 

 

7 Kun-Takker teoreminin tətbiqləri 2 2 

8 Qabarıq proqramlaşdırmada ikilik 

nəzəriyyəsi 

2  

9 Xətti proqramlaşdırmada ikilik 

nəzəriyyəsi 

2 2 

10 Riyazi və qabarıq proqramlaşdırmada 

ikililik nəzəriyyəsinin tətbiqləri 

2  

11 Adi diferensial tənliklər sistemi üçün 

məqsəd funksiyası qabarıq olduqda 

2 1 



 

 

optimal idarəetmə məsələsi 
12 Parabolik tənlik üçün qabarıq optimal 

idarəetmə məsələsi 

2  

13 Parabolik tənlik üçün qabarıq optimal 

idarəetmə məsələsində məqsəd 

funksionalının diferensiallanması 

4  

14 Hiperbolik tənlik üçün qabarıq 

optimal idarəetmə məsələsi 

2  

 

 

 

FƏNNİN MÖVZULAR ÜZRƏ İCMALI 

 

Mövzu 1. Qabarıq çoxluq və onunların xassələri 

Qabarıq çoxluqlara tərif verilir, onlara aid misallar göstərilir. 

Qabarıq çoxluğun xassələri izah olunur Qabarıq kombinasiya 

anlayışı və çoxluğun qabarıq örtüyü anlayışları izah olunur [ 1-4 ] . 

Mövzu 2. Qabarıq funksiyalar və onunların xassələri 

Qabarıq funksiyalara tərif verilir onlara aid misallar göstərilir. 

Qabarıq funksiyaların xassələri izah olunur [1- 4]. 

Mövzu 3. Funksiyanın qabarıqlığı üçün diferensial əlamətlər 

Funksiyanın qabarıqlığı üçün brinci tərtib diferensial əlamətlər, 

funksiyanın qabarıqlığı üçün ikinci tərtib diferensial əlamətlər şərh 

olunur  [1- 4]. 

Mövzu 4.  Nöqtənin çoxluqa  proyeksiyası 

Nöqtənin çoxluğa proyeksiyasının varlığı və yeganəliyi haqqında 

teorem isbat olunur. Kürəyə, hipermüstəviyə və paralelepipeda 

proyeksiya tapılır və misallara tətbiq olunur [1.- 4]. 

Mövzu 5.  Ayırma teoremləri 

Çoxluqların ayirması, nöqtənin qabarıq çoxluqdan ayrılması 

haqqında teorem isbat olunur. Qabarıq çoxluqların ayrılması 

haqqında teorem isbat olunur və misallara tətbiq edilir [1.- 4]. 

Mövzu 6.  Qabarıq proqramlaşdırma məsələsi. Kun-Takker 

teoremi 

Qabarıq proqramlaşdırma məsələsinin qoyuluşu ifadə olunur. 

Laqranj funksiyası daxil olunur və yəhərvari nöqtə anlayışı verilir. 

Qabarıq proqramlaşdırmanın əsas məsələsində optimallıq üçün 

zəruri və kafi şərtləri ifadə edən Kun-Takker  teoremi  isbat olunur 

[1, 4]. 

Mövzu 7.  Kun-Takker teoreminin tətbiqləri 

Qabarıq proqramlaşdırma məsələsinə uyğun Laqranj funksiyası 

daxil olunur. Kun-Takker teoremi diferensial formada ifadə olunur. 

Kun-Takker teoreminin tətbiqlərinə aid misallar gətirilir [1, 4]. 

Mövzu 8.  Qabarıq proqramlaşdırmada ikilik nəzəriyyəsi 

Riyazi və qabarıq proqramlaşdırmada ikili məsələnin qurulması 

göstərilir. Riyazi və qabarıq proqramlaşdırmada  ilk və ikili məsələ 

arasında əlaqə təhlil edilir. İkilik teoremi isbat edilir  [1, 4]. 

Mövzu 9. Xətti proqramlaşdırmada ikilik nəzəriyyəsi 

Xətti proqramlaşdırmada ikili məsələ anlayışı daxil edilir, ikili 

məsələnin qurulma qaydaları izah olunur, ilk və ikili məsələlər 



 

 

arasında əlaqələr göstərilir, ikilik teoremləri isbat olunur və ikili 

məsələnin iqtisadi mənası izah olunur [1, 4]. 

Mövzu 10. Riyazi və qabarıq proqramlaşdırmada ikililik 

nəzəriyyəsinin tətbiqləri 

Riyazi və qabarıq proqramlaşdırmada ikililik nəzəriyyəsinin əsas 

faktları şərh olunur və tətbiqlərinə aid misallar gətirilir [1,4, 5]. 

Mövzu 11. Adi diferensial tənliklər sistemi üçün məqsəd 

funksiyası qabarıq olduqda optimal idarəetmə məsələsi 

Adi diferensial tənliklər sistemi üçün məqsəd funksiyası qabarıq 

olduqda optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu izah olunur. 

Məqsəd funksiyasının diferensiallanması  və optimallıq əlamətləri 

ifadə olunur [1, 3, 4]. 

Mövzu 12. Parabolik tənlik üçün qabarıq optimal idarəetmə 

məsələsinin qoyuluşu  

Bəzi köməkçi faktlar izah olunur. Parabolik tənlik üçün qabarıq 

optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu gətirilir [1, 4]. 

Mövzu 13. Parabolik tənlik üçün qabarıq optimal idarəetmə 

məsələsində məqsəd funksionalının diferensiallanması 

Parabolik tənlik üçün qabarıq optimal idarəetmə məsələsində 

məqsəd funksionalının diferensiallanması isbat olunur və baxılan 

məsələnin həlli üçün optimallıq əlaməti ifadə olunur [1, 4]. 

Mövzu 14. Hiperbolik tənlik üçün qabarıq optimal idarəetmə 

məsələsi  

Hiperbolik tənlik üçün qabarıq optimal idarəetmə məsələsinin 

qoyuluşu izah olunur  [4]. 
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