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"ƏDƏDİ ÜSULLAR-1" 
fənninin proqramı  

(VI semestr, 30 saat mühazirə, 30 saat məşğələ.) 

 

Real həyatda rast gəlinən və tətbiqi xarakter daşıyan  riyazi 

məsəslələrin müəyyən hissəsi təqribi - ədədi üsulların köməyi 

ilə həll olunur. Riyazi modellərdən elmin demək olar ki, bir çox 

sahələrində istifadə olunması "Ədədi üsullar" fənninin tədrisini 

aktual və vacib etmişdir. Bu fənnin tədrisi “Kompüter elmləri” 

ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

"Ədədi üsullar-1" fənninin əsas məqsədi tələbələrə müasir 

dünyanın dərk olunması prosesində və praktiki fəaliyyətdə rast 

gəlinən riyazi modellərin hesablama alqoritmlərini öyrətmək və 

bu alqoritmləri realizə etmək bacarığını aşılamaqdır.  

 Fənnin tədris proqramına aşağıdakı bölmələr daxil 

olunmuşdur: 

- hesablama eksperimenti, xətaların təsnifatı;  

- interpolyasiya məsələləri, approksimasiya anlayışı və 

funksiyalara yaxınlaşmalar; 

-  xətti cəbri tənliklər sisteminin həll üsulları;ədədi 

inteqrallama üsulları; 

-  qeyri-xətti tənliklərin təqribi həll üsulları. 

"Ədədi üsullar-1" fənninin tədrisi nəticəsində tələbələr 

- konkret məsələlərin həlli zamanı rast gəlinə bilən 

xətaların mənbələrini və hesablama prosesinin dayanıqlı və 

ya  dayanıqsız proseslər olduğunu araşdıran üsulları;  

- interpolyasiya məsələlərinin qoyuluşunu və onların həll 

üsullarını; 

- xətti cəbri tənliklər sisteminin birbaşa və iterasiya 

üsullarını; 

- ədədi inteqrallama məsələsinin qoyuluşunu, həll 

üsullarını və yaranan xətalarınhesablanması qaydasını; 

- qeyri-xətti tənliklərin təqribi həll üsullarını 

bilməli, 



- Laqranjın və Nyutonun interpolyasiya çoxhədlilərini 

qurmağı və optimal düyün nöqtələrini seçməyi; 

- birbaşa və iterasiya üsullarının köməyi ilə (Qauss, Yakobi, 

Zeydel və s.)  xətti cəbritənliklər sisteminin verilmiş dəqiqlikli  

həllərini təyin etməyi; 

- müəyyən inteqralların verilmiş dəqiqliklə təqribi 

hesablanmasını; 

- qeyri-xətti tənliklərin təqribi həllərini tapmağı və buraxılan 

xətaların qiymətləndirilməsini   

bacarmalı və  

- təqribi hesablama üsullarını və onların  tətbiqi qaydalarını; 

- verilmiş məsələnin həlli üçün həll ardıcıllığı - alqoritmin 

tərtib olunması qaydalarını; 

- alınmış nəticələrin analizi – təqribi həllin dəqiq həllə 

yaxınlığının araşdırılması üsullarını  

mənimsəməlidirlər. 
 

  



FƏNNİN TƏQRİBİ TEMATİK PLANI 

 

№

 

Mövzuların adı Saatların 

sayı 

müh. məş. 

1 2 3 4 

1   Hesablama eksperimenti. Xətaların təsnifatı.  2 2 

2 İnterpolyasiya məsələsi. Laqranjın interpolyasiya 

çoxhədlisi və onun xətası. 

2 2 

3 Bölünən fərqlər. Nyutonun interpolyasiya 

çoxhədlisi.. İnterpolya-siya məsələsinin bəzi 

digər qoyuluşları haqda.  

2 2 

4 İnterpolyasiya prosesinin yığılması. Düyün 

nöqtələrinin optimal seçimi.  

2 2 

5 Splaynlarla interpolyasiya. İnterpoly-asiya 

məsələsinin ümumi qoyuluşu.  
2 2 

6 Xətti cəbri tənliklər sisteminin  həlli üçün Qauss 

üsulu. Baş elementi seşməklə Qauss üsulu.  

2 2 

7 Xətti cəbri tənliklər sisteminin təqribi həllinin 

təyini üçün Yakobi və Zeydel iterasiya üsulları.  

2 2 

8 Biraddımlı stasionar iterasiya üsullarının kanonik 

şəkilli yazılışı. Stasionar iterasiya üsullarının 

yığılması üçün kafi şərt. 

2 2 

9 Düzbucaqlılar və trapeslər düsturları və onların 

xətaları.  

2 2 

10 Simpson düsturu. İnterpolyasiya tipli kvadratur 

düsturlar. 

2 2 

11 Müəyyən inteqralların hesablanması üçün Qauss 

və Ermit düsturları.  

2 2 



12 Köklərin ayrılması.Yarıya bölmə üsulu.  2 2 

13 Sıxılmış inikas prinsipi haqda teorem. Sadə 

iterasiya üsulu.  

2 2 

14 Nyuton (toxunanlar) üsulu.  2 2 

15 Kəsənlər (vətərlər) üsulu. Nyuton və kəsənlər 

üsullarının ardıcıl tətbiqi. 

 

2 2 

 Cəmi 30 30 

 

Mövzunun adı Mühazirə 

 
Məşğələ 

 
Mövzu № 1 . Interpolation Polynomials: 

1. Problem of interpolation.  

Lagrange  interpolation polynomial.  Error estimate 

of Lagrange polynomial 

2. Finite differences. 1-st Newton IP for equally 

spaced points 

3. Divided differences. 2-nd  Newton IP for unequally 

spaced points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Mövzu № 2.  Approximate Integration: 

1. Trapezoidal formula 

2. Rectangular formula 

3. Simpson’s integration formula.  

 

6 

 

 

 

6 

Mövzu № 3.  Approximate differentiation: 

 

1. Numerical differentiation. Error of numerical 

differentiation 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



Mövzu № 4. Solving Systems of Linear Algebraic 

Equations: 

 

1. Gauss method 

2. Sweep method 

3. Simple iteration method 

4. Seidel method 

 

8 

 

 

 

 

8 

Mövzu № 5 Approximate Solution of Algebraic 

Equations: 

 

1. Method of chords (secants) 

2. Newton’s method (tangents) 

3. Simple Iteration method  

 

6 

 

 

 

 

6 

Mövzu № 6. Approximate Solution of Systems of 

Nonlinear Algebraic Equations: 

1. Newton’s method  for a system of two algebraic 

equations and simple iteration method for a system 

of two algebraic equations 

2 

 

 

 

2 

  



Mövzu. 1. Hesablama eksperimenti. Xətalar. 

Mühazirə 1. Hesablama eksperimenti. Xətaların təsnifatı. 

Hesablama eksperimentinin. Ədədi üsulların hesablama 

eksperimentinin tərkib hissəsidir. Xətaların mənbələri, 

ədədlərin kompüter yaddaşında təsviri. Yuvarlaqlaşdırma 

xətası. Dayanıqlı və dayanıqsız hesablama sxemləri. [1], [3] 

Mövzu 2.İnterpolyasiya və funksiyalara 

yaxınlaşmalar. 

Mühazirə 2. İnterpolyasiya məsələsinin qoyuluşu. 

Laqranjın interpolyasiya çoxhədlisi və onun xətası 

İnterpolyasiya məsələsinin qoyuluşu. Qeyri-bərabər 

addımlar üçün Laqranjın interpolyasiya çoxhədlisi. Cədvəl 

şəklində verilən funksiyanı Laqranjın interpolyasiya 

çoxhədlisi ilə əvəz etdikdə buraxılan xəta və həmin xətanın 

qiymətlındirilməsi. . [1] ,[3],[9]. 

 

Mühazirə 3. Bölünən fərqlər. Nyutonun 

interpolyasiya çoxhədlisi. İnterpolyasiya məsələsinin bəzi 

digər qoyuluşları haqda. 

Bölünən fəqlər anlayışı. Nyutonun interpolyasiya 

çoxhədlisi. Nyutonun və Laqranjın interpolyasiya 

çoxhədlilərinin mahiyyətcə eyni çoxhədlilər olduğunun 

əsaslandırılması. Nyuton interpolyasiya çoxhədlisi üçün yeni 

formalı xətanın təyini və qiymətləndirilməsi. Cəbri 

çoxhədlilərlə interpolyasiyadan fərqli bəzi digər formalı 

interpolyasiya məsələləri. . [1] ,[3],[9]. 

Mühazirə 4. İnterpolyasiya prosesinin yığılması. Düyün 

nöqtələrinin optimal seçimi. 

Nöqtə və parçada yığılma anlayışları, Faber və 

Marsinkeviç teoremləri (isbatsız). Minimal çoxhədli-Çebışev 

çoxhədlisi və onun köklərinin optimal düyün nöqtələri kimi 

seçilməsi haqda. .[1], [3]. 
  



 

Mühazirə 5. Splaynlarla interpolyasiya. 

İnterpolyasiya məsələsinin ümumi qoyuluşu. 

Splayn anlayışı və kubik splaynlarla interpolyasiya 

prossesi. Splaynlarla interpolyasiyanın üstünlükləri və 

yığılma surəti haqda. İnterpolyasiya məsələsinin ümumi 

qoyuluşu. [3],[10]. 

 

Mövzu 3 Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli 

Mühazirə 6. Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli 

üçün Qauss üsulu.  Baş elementi seşməklə Qauss üsulu. 

Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli üçün mövcud olan 

üsulların təsnifatı. Qauss üsulunun tətbiqi mümkünlüyünün 

(LU ayrılışı haqda teorem) əsaslandırılması. Üsulun tətbiqi 

üçün lazım olan matrislər (çevirmə matrisləri, elementar 

üçbucaq matrislər). Baş elementi seşməklə Qauss üsulunun 

mahiyyəti. .[1], [3],[9]. 

Mühazirə 7. Xətti cəbri tənliklər sisteminin təqribi 

həllinin təyini üçün Yakobi və Zeydel iterasiya üsulları 

Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli üçün iterasiya 

üsullarının mahiyyəti. Yakobi və Zeydel iterasiya 

üsullarının koordinatlarla və matris şəkilli yazılışları və 

onların tətbiq oluna bilmə şərtləri. [1], [3],[10]. 

Mühazirə 8. Biraddımlı stasionar iterasiya 

üsullarının kanonik şəkilli yazılışı. Stasionar iterasiya 

üsullarının yığılması üçün kafi şərt. 

Biraddımlı stasionar iterasiya üsullarının kanonik 

şəkilli yazılışları və stasionar iterasiya üsullarının yığılması 

üçün kafi şərt. [1], [3],[10]. 

 

  



Mövzu 4. Ədədi inteqrallama. 

 

Mühazirə 9. Düzbucaqlılar və trapeslər düsturları və 

onların xətaları. 

İnteqralların təqribi hesablanması üçün düzbucaqlılar və 

trapeslər düsturları və bu üsulların xətalarının  

qiymətləndirilməsi. İnteqralların verilmiş dəqiqliklə 

hesablanması üçün düyün nöqtələrinin sayının təyini. [1], 
[3],[10]. 

 

Mühazirə 10. Simpson düsturu. İnterpolyasiya tipli 

kvadratur düsturlar 

Müəyyən inteqralların təqribi hesablanması üçün 

Simpson düsturu və onun xətasınin qiymətləndirilməsi haqda. 

İnterpolyasiya tipli kvadratur düsturların əmsalları və 

inteqrallama xətası. [1], [3],[10]. 

Mühazirə 11.Müəyyən inteqralların hesablanması 

üçün Qauss və Ermit düsturları. 

Daha yüksək tərtibli çoxhədlilər üçün dəqiq nəticə verən 

kvadratur düsturların təyini sxemi. Əsas teorem və əsas teoremə 

görə Qauss kvadratur düsturunun əmsallarının və düyün 

nöqtələrinin təyini üsulları.. Qauss kvadratur düsturunun xüsusi 

halı olan Ermit kvadratur düsturu. [1], [3]. 

 

Mövzu 5.Qeyri-xətti və transendent tənliklərin həll 

üsulları 

Mühazirə 12. Köklərin ayrılması. Yarıya bölmə üsulu. 

Qeyri-xətti tənliklərin köklərinin ayrılmasını və ən sadə 

həll üsullarından biri olan yarıya bölmə üsulunun  şərhi. [1], [4]. 

  



Mühazirə 13. Sıxılmış inikas prinsipi haqda 

teorem.Sadə iterasiya üsulu 

İterasiya üsullarının əsasında duran sıxılmış inikas 

prinsipi və onun köməyi ilə  iterasiya üsulunun tətbiqinin   

əsaslandırılması. Üsulun tətbiqinin mümkünlüyü. [1], [4]. 

 

Mühazirə 14. Nyuton (toxunanlar) üsulu 

Toxunanlar üsulu və onun yığılmasının 

əsaslandırılması. Başlanğıc yaxınlaşmanın seçimi və 

üsulun həndəsi interpretasiyasının  şərhi. [1], [4]. 

 

Mühazirə 15. Kəsənlər (vətərlər) üsulu. Nyuton 

və kəsənlər üsullarının ardıcıl tətbiqi 

Kəsənlər üsulunun mahiyyəti və üsulun həndəsi 

interpretasiyası. Yığılmanın əsaslandırılması. Toxunanlar 

və kəsənlər üsullarının ardıcıl tətbiqi. Kombinə olunmuş 

üsulun effektliyinin əsaslandırılması və  kombinə 

olunmuş üsulun həndəsi interpretasiyası. [1], [4]. 
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