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MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PLANLANMASI 

 

N Mövzuların adı Mühazirə Məşqələ 

1 Optimal idarəetmənin predmeti, 

məqsədi və prinsipləri. İdarə 

olunan dinamik sistemlər. 

2 2 

2 Dinamik idarəetmə sistemlərinə 

aid nümunələr 

2 2 

3 İdarəetmə elementlərinin 

vəsistemlərinin təhlili 

2  

4 Dayanıqlıq. Sistemin girişə görə 

dayanıqlığı 

2  

5 İdarəetmənin qanunları. Əks əlaqə 

ilə stabilləşdirmə 

2 2 

6 İdarəolunanlıq anlayışı və 

idarəolunanlıq meyarı. 

2  

7 Xətti sistemlər üçün 

müşahidəolunanlıq. 

2 2 

8 Optimal idarəetmə məsələsi üçün 

maksimum prinsipi. 

2 2 

9 Xətti sistemlər üçün teztəsir 

məsələsi 

2 2 

10 Teztəsir məsələsində idarəedicinin 

qoşulması və yeganəliyi haqqında 

teoremlər 

2  

11 Xətti sistemlər üçün teztəsir 

məsələsinin həllinin varlığı 

2  

12 Adi diferensial tənliklər sistemi 

üçün bikvadratik optimal 

idarəetmə məsələsi. 

2  

13 Funksional fəzalarda dayanıqsız 2  



ekstremal məsələlər 

14 İstilikkeçirmə tənliyi üçün 

optimal idarəetmə məsələsi 

2 2 

15 Simin rəqs tənliyi üçün optimal 

idarəetmə məsələsi 

2 1 

 

FƏNNİN MÖVZULAR ÜZRƏ İCMALI 

Mövzu 1. Optimal idarəetmənin predmeti, məqsədi və prinsipləri. 

İdarə olunan dinamik sistemlər. 

Optimal idarəetmənin predmeti, məqsədi və prinsipləri verilir. İdarə 

olunan dinamik sistemlərə aid nümunələr, misallar gətirilir. 

Mövzu 2. Dinamik idarəetmə sistemlərinə aid nümunələr. 

Dinamik və avtomatik idarəetmə sistemlərinə aid nümunələr 

göstərilir, onların iş prinsipləri izah olunur. 

Mövzu 3. İdarəetmə elementlərinin və sistemlərinin təhlili. 

İdarəetmə obyektinin elementləri giriş-çıxış prosesi gedən qurğu 

(manqa) kimi izah olunur, manqanın ötürücü, kompleks ötürücü, 

çəki və keçid funksiyaları daxil edilir. 

Mövzu 4.  Dayanıqlıq. Sistemin girişə görə dayanıqlığı. 

İdarəetmə sisteminin dayanıqlıq və girişə görə dayanıqlıq anlayışları 

verilir. Girişə görə dayanıqlıq haqqında zəruri və kafi şərt şəklində 

teoremlər  isbat olunur və onlardan çıxan nəticələr verilir. 

Mövzu 5.  İdarəetmənin qanunları.Əks əlaqə ilə stabilləşdirmə. 

İdarəetmə qanununun qurulması, tənzimləmə və izləmə idarəetmə 

məsələsinin qoyuluşu izah olunur.İdarəetmədə invariantlıq və onun 

əsasında idarəetmə qanununun qurulması məsələsi izah olunur. Əks 

əlaqə ilə stabilləşdirmə məsələsi izah olunur.  

Mövzu 6.  İdarəolunanlıq anlayışı və idarəolunanlıq meyarı. 

İdarəetmə proseslərində idarəolunanlıq anlayışı daxil edilir və xətti 

sistemlərin tam idarəolunan olması üçün zəruri və kafi şərt isbat 

olunur.  

Mövzu 7.  Xətti sistemlər üçün müşahidəolunanlıq. 

Xətti sistemlər üçün müşahidəolunanlıqanlayışı verilir və xətti 

sistemlərin tam müşahidəolunan olması üçün zəruri və kafi şərt isbat 

olunur.  

Mövzu 8. Optimal idarəetmə məsələsi üçün maksimum prinsipi. 

Optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu izah olunur və ona aid 

praktiki nümunələr göstərilir. Optimal idarəetmə məsələsində 

optimallıq üçün birinci tərtib zəruri şərti ifadə edən  Pontryaginin 

maksimum prinsipi izah olunur və onun məsələlərin həllinə tətbiq 

olunma sxemi verilir. 

Mövzu 9. Xətti sistemlər üçün teztəsir məsələsi. 

Xətti sistemlər üçün teztəsir məsələsinin qoyuluşu izah olunur, bu 

məsələ üçün optimallıq üçün zəruri şərt, bəzi şərtlər daxilində isə 

kafi şərt isbat olunur. Maksimum prinsipinin tətbiqi ilə məsələ həll 

olunur. 

Mövzu 10. Teztəsir məsələsində idarəedicinin qoşulması və 

yeganəliyi haqqında teoremlər. 



Teztəsir məsələsində idarəedicinin qoşulma nöqtələrinin sayını ifadə 

edən və idarəedicinin yeganəliyi haqqında teoremlər gətirilir və isbat 

olunur. 

Mövzu 11. Xətti sistemlər üçün teztəsir məsələsinin həllinin 

varlığı. 

Xətti sistemlər üçün teztəsir məsələsinin həllinin varlığı haqqında 

teorem gətirilir, isbat olunur. 

Mövzu 12. Adi diferensial tənliklər sistemi üçün bikvadratik 

optimal idarəetmə məsələsi. 

Adi diferensial tənliklər sistemi üçün bikvadratik optimal idarəetmə 

məsələsinin qoyuluşu verilir, ümumiləşmiş həll anlayışı daxil edilir, 

həllin varlığı, yeganəliyi haqqında teoremlər isbat olunur. 

Funksionalın qradiyentinin ifadəsi tapılır, optimalıq üçün zəruri şərt 

alınır. 

Mövzu 13. Funksional fəzalarda dayanıqsız ekstremal məsələlər. 

Funksional fəzalarda dayanıqsız ekstremal məsələlər üçün 

requlyarlaşdırma üsulu nəzərdən keçirilir, requlyarlaşdırılmış 

minimallaşdırıcı ardıcıllıq və stabilləşdirici funksional anlayışı daxil 

edilir, Tixonov funksionalı qurulur və minimallaşdırılması haqqında 

teorem isbat olunur. 

Mövzu 14. İstilikkeçirmə tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsi. 

İstilikkeçirmə tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsinin qoyuluşu 

verilir, həllin varlığı, yeganəliyi haqqında teoremlər isbat olunur.  

Funksionalın qradiyentinin ifadəsi tapılır, optimalıq üçün zəruri və 

kafi şərt isbat olunur.  

Mövzu 15. Simin rəqs tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsi 

Simin rəqs tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsinin 

qoyuluşuverilir, həllin varlığı, yeganəliyi haqqında teoremlər isbat 

olunur.  Funksionalın qradiyentinin ifadəsi və optimalıq üçün zəruri 

və kafi şərt teorem şəklində ifadə olunur. 
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