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АНОТАЦІЯ 

Диплома робота складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторі-

нок та включає 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 18 посилань, 4 додатки. 

Метою дипломної роботи є розробка модифікації симплексного методу 

Нелдера і Міда та дослідження роботи модифікації на наборі функцій різної 

складності. 

У роботі проведено аналіз існуючих методів оптимізації нульового по-

рядку. Досліджено метод Нелдера і Міда, знайдено його недоліки та перева-

ги. Описано алгоритм Нелдера і Міда. Розроблено та описано алгоритм мо-

дифікованого методу. Розроблено програму для графічного відображення ро-

боти методів з використанням мови програмування C# та технології Windows 

Forms. Проведено дослідження роботи модифікованого методу на прикладі 

п’яти функцій різної складності. Отримано результати, що відображають 

ефективність роботи розробленої модифікації. 

Розроблену модифікацію симплексного методу рекомендовано викори-

товувати для оптимізації процесів, що описуються функціями багатьох змін-

них. 

Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація. 
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ANNOTATION 

Graduate work consists of  88 pages of explanatory note and includes 29 

illustrations, 6 tables, 18 references and 4 applications. 

The aim of the thesis is to develop a modified simplex method of  Nelder 

Mead algorithm and investigate the modifications using the set of functions of 

varying complexity. 

The thesis includes the analyzes of existing methods of optimization of order 

zero. The Neldera and Mead algorithm is investigated, its advantages and 

disadvantages are described. The algorithm Neldera and Mead is described. The 

modified algorithm was developed and described. The program for the graphical 

display of methods using C # programming language and technology of Windows 

Forms is described. A research of the modified method by the example of the five 

functions of varying complexity is completed. The results, which reflect the 

efficiency of the developed modifications are displeyed. 

The developed modification of Nelder Mead algorithm is recommended to 

use for optimize processes which are described by functions of several variables. 

Keywords: design, Nelder Mead algorithm, optimization. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

НДР — Науково–дослідна робота 

МСМ — Модифікований симплексний метод 

ПЕОМ — Персональна електронно–обчислювальна машина 

ДР — Дипломна робота 

РЕА — Радіоелектронна апаратура 

Ма
кси
ме
ць

 Д.
 В.

, К
іВР
А, 

20
16



9 

 

ВСТУП 

В сучасній промисловості системи автоматизованого проектування до-

сягли високого рівня розвитку. Завдяки оптимізація можна автоматизувати 

процес проектування РЕА в більшому степені. Для вирішення задач оптимі-

зації існує велика кількість методів оптимізації. 

 Симплексний метод Нелдера і Міда знайшов своє застосування в радіо-

техніці для вирішення задач оптимізації функцій, що описують фізичні яви-

ща та процеси в апаратурі та її складових частинах. Дипломна робота вико-

нується з метою дослідження симплексного методу Нелдера і Міда, розробки 

на його основі модифікованого методу та порівняння їх ефективності роботи 

на заданому наборі функцій. Ключовим етапом дипломної роботи є дослі-

дження модифікованого методу. Дослідження проводиться шляхом побудови 

залежності глибини пошуку від кількості розрахунків функції в залежності 

від похибки пошуку екстремуму. 

Опису алгоритмів оптимізації присвячено багато робіт, в тому числі і 

симплексному методу Нелдера і Міда. Однією з головних частин дипломної 

роботи є опис алгоритмів симплексного методу Нелдера і Міда та його мо-

дифікації, а також їх програмна реалізація для оцінки ефективності роботи 

методів. В алгоритмі модифікованого симплексного методу описана новов-

ведена операція переміщення симплексу в просторі, яка відіграє ключову 

роль під час роботи модифікованого методу. 

Для більш зручної роботи з методами оптимізації, в дипломній роботі 

розроблено програма з графічним інтерфейсом. Програма дає змогу оцінити 

та порівняти роботу обох методів не використовуючи консоль. Лістинг про-

грами наведений в додатках.  Ма
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1 ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 

В практичній інженерній діяльності завжди зустрічаються задачі, які 

можна вважати типовими, незважаючи на те, що вони відображають специ-

фіку деякого напрямку інженерної діяльності. Широке використання сучас-

ної комп’ютерної техніки дозволяє поставити розв’язок задач оптимізації на 

якісно новий рівень. 

Для вирішення конкретної задачі в першу чергу необхідно вибрати ма-

тематичний метод, який дозволив би отримати кінцевий результат при най-

менших витратах ресурсів на розрахунки. Вибір того чи іншого методу базу-

ється, насамперед, на постановці задачі, а також на математичній моделі 

об’єкта оптимізації. 

В даний час для вирішення оптимальних задач використовуються в ос-

новному наступні розділи математики [1]: 

 принцип максимуму; 

 лінійне програмування; 

 нелінійне програмування; 

 варіаційні розрахунки; 

 методи досліджень функцій класичного аналізу; 

 методи, що базуються на використанні невизначених множників 

Лагранжа; 

 геометричне програмування; 

 динамічне програмування. 

Як правило, не можна рекомендувати той чи інший метод, який варто би 

було використати для вирішення всіх без виключення задач, що виникають 

на практиці. Деякі методи в цьому відношенні є більш загальними, інші – 

менш загальними. З іншого боку, деякі методи (методи дослідження функцій 

класичного аналізу, методи нелінійного програмування) на деяких етапах ви-

рішення оптимальних задач можна використовувати в сполученні з іншими 
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методами, що дає змогу отримати очікуваний результат при меншій кількості 

розрахунків. 

Потрібно також відмітити, що деякі методи спеціально розроблені або 

найкращим чином можуть бути використані для вирішення оптимальних за-

дач з математичними моделями певного виду. Так, наприклад, математичний 

апарат лінійного програмування спеціально створений для вирішення задач з 

лінійними критеріями оптимальності і лінійними обмеженнями змінних, що 

дозволяє вирішувати більшість задач, сформованих таким чином. 

Динамічне програмування добре пристосоване для вирішення задач оп-

тимізації багатостадійних процесів, особливо тих, в яких стан кожної стадії 

характеризується відносно невеликим числом змінних стану. Однак, при ная-

вності великої кількості цих змінних, тобто при високій розмірності кожної 

стадії, використання методу динамічного програмування сповільнюється за 

рахунок обмеження швидкодії роботи головного процесора комп’ютера. 

Найкращим шляхом при виборі методу оптимізації, найбільш придатно-

го для вирішення конкретної задачі, потрібно визнати дослідження можливо-

стей і досвіду використання різних методів оптимізації. Нижче буде приве-

дено короткий огляд математичних методів вирішення оптимальних задач і 

приклади їх використання. 

Принцип максимуму використовують для вирішення задач оптимізації 

процесів, що описуються системами диференційних рівнянь. Перевагою ма-

тематичного апарату принципу максимуму є те, що вирішення може визнача-

тися у вигляді розривних функцій. Це притаманно багатьом задачам оптимі-

зації, наприклад задачам оптимального управління об’єктами, які описуються 

лінійними диференційними рівняннями. 

Знаходження оптимального вирішення при використанні принципу мак-

симуму зводиться до задачі інтегрування системи диференційних рівнянь 

процесу і спряженої системи для допоміжних функцій при граничних умо-

вах, заданих на обох кінцях інтервалу інтегрування, тобто до вирішення кра-

йової задачі. На область зміни змінних можуть бути накладені обмеження. 
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Систему диференційних рівнянь інтегрують, використовуючи звичайні про-

грами на комп’ютері. 

Для деяких процесів, що описуються системою диференційних рівнянь, 

вище зазначений принцип може бути достатнім для визначення умов опти-

мальності. В цьому випадку не потрібно проводити додаткових перевірок. 

Принцип максимуму описується по-різному для неперервних та дискре-

тних процесів. Тому критерій взаємозамінності не можна використати в цьо-

му випадку. Однак умови оптимальності, отримані при його використанні 

для багатостадійних процесів, дозволяють знайти достатньо зручні алгорит-

ми оптимальності [1]. 

Лінійне програмування являє собою напрям математичного програму-

вання, який характеризується лінійною залежністю між змінними. Сутність 

лінійного програмування полягає в знаходженні точок найбільшого чи най-

меншого значення деякої функції при визначеному наборі обмежень, що на-

кладаються на аргументи і утворюють систему обмежень, яка має, як прави-

ло, нескінченну множину вирішень. Кожна сукупність значень змінних, які 

задовольняють систему обмежень, називають допустимим планом задачі лі-

нійного програмування. Функція, максимум чи мінімум якої визначається, 

називається цільовою функцією задачі [2]. 

Для розв'язання великого кола задач лінійного програмування існує 

майже універсальний алгоритм – симплекс метод, що дозволяє за скінченне 

число ітерацій знаходити оптимальне вирішення більшості задач. Тип обме-

жень (рівності чи нерівності), що використовуються не впливають на можли-

вості використання вище зазначеного алгоритму. Додаткових перевірок для 

отримання результату не потрібно проводити [1,3]. 

Математична модель будь-якої задачі лінійного програмування включає 

в себе наступні складові: критерій оптимальності, систему обмежень в ви-

гляді лінійнних рівнянь і нерівностей, вимоги до змінних [4]. 

Методи нелінійного програмування використовують для вирішення 

оптимальних задач з нелінійними функціями цілі. На незалежні змінні також 
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можуть бути накладені обмеження в вигляді нелінійних співвідношень, що 

являють собою рівняння чи нерівності. В загальному випадку методи нелі-

нійного програмування використовуються лише в випадку, коли всі інші ме-

тоди не дають можливості рухатись до поставленої цілі при вирішеннв опти-

мальної задачі. Нелінійне програмування може бути використане разом з та-

кими методами, як динамічне програмування та принцип максимуму [1]. 

Методи нелінійного програмування поділяються на  прямі та непрямі. 

Прямими методами оптимальні розв’язки шукають у напрямку найшвидшого 

збільшення (зменшення) цільової функції. Непрямі методи полягають у зве-

денні поставленої задачі до задачі, знаходження оптимального розв’язку якої 

вдається спростити. Головними критеріями вибору необхідного методу мож-

на вважати: складність розрахунку критерію оптимальності, складність об-

межень, необхідна точність вирішення та інше. Крім цього, ці методи вико-

ристовують як основу для побудови систем автоматичної оптимізації. Остан-

ні використовуються для управлінням виробничими процесами [5]. 

Варіаційні розрахунки використовують в вирішенні задач, в яких необ-

хідно вибрати оптимальні параметри системи, що досліджується. В розраху-

нках цього набору методів використовують так звані функціонали. Функціо-

нал можна описати в вигляді деякої змінної величини від певної функції, в 

якій роль незалежних змінних грають криві чи функції.  

В методах варіаційних розрахунків досліджувана система оптимізації 

описується за допомогою систем нелінійних диференційних рівнянь другого 

порядку. Кількість цих диференційних рівнянь визначається кількістю функ-

цій, які описують систему. Розв’язки системи знаходять за допомогою мето-

дів інтегрування диференційних рівнянь. Інколи простіше звести поставлену 

задачу до задачі нелінійного програмування [6]. 

Для вирішення нескладних задач використовують методи дослідження 

функцій, що відносяться до класичного аналізу. Ці методи цікаві тим, що 

досліджувана система може бути розв’язана за допомогою відомих методів 
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диференційних розрахунків. В цьому випадку екстремум досліджуваної фун-

кції знаходять за умови, що похідна в цій точці дорівнює нулю. 

Методи класичного аналізу використовують для вирішення задач опти-

мізації, для опису оптимальності яких використовують аналітичні вирази. 

Поставлені задачі складаються із значної кількості змінних, на область ви-

значення яких накладаються обмеження. Ці обмеження зменшують розміри 

області, в якій знаходиться розв’язок задачі оптимуму, але це не спрощує 

пошук розв’язку. Також наявність цих обмежень може порушити критерій 

оптимальності [1]. 

Методи, які базуються на використанні невизначених множників 

Лагранжа, використовують для таких самих задач, що і класичні методи, але 

при наявності обмежень у вигляді рівнянь на незалежні змінні. Також для 

цього методу додається додаткова вимога щодо можливості отримати вираз 

похідної не тільки для критерію оптимальності, але і для рівнянь, що опису-

ють обмеження.  

В загальному випадку ці методи використовуються для вирішення тих 

самих задач, що і без обмежень. При вирішенні порядок системи збільшуєть-

ся на кількість обмежень, що ускладнює розрахунки. Інколи поставлена зада-

ча описується з застосуванням часткових похідних [3].  

Динамічне програмування – це спосіб вирішення складних задач за 

рахунок їх розбиття на простіші задачі. Ці підзадачі відрізняються від поста-

вленої задачі лише рівнем складності.  Методи, що відносяться до цього типу 

програмування використовують алгоритм для вирішення отриманих підза-

дач. Отримані результати об’єднують в єдине ціле, що і являє собою кінце-

вий розв’язок. За рахунок того, що більшість підзадач повторюється, це зна-

чною мірою пришвидшує пошук розв’язку. При цьому, в випадку повторю-

ваності підзадачі, динамічне програмування ставить за мету вирішити цю пі-

дзадачу лише один раз. І надалі використовувати отримане вирішення, збері-

гаючи його в пам’яті комп’ютера. 
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Динамічне програмування зазвичай використовує два підходи для вирі-

шення задач. Перший полягає в тому, що задача розбивається на підзадачі 

меншого розміру, вони вирішуються і далі комбінуються для вирішення по-

чаткової задачі. Другий підхід використовується для вирішення складніших 

задач. В цьому випадку всі підзадачі, які знадобляться для вирішення почат-

кової задачі, вирішуються зарання і надалі використовуються. Цей підхід 

кращий з точки зору використання стеку і кількості викликів функції. Але 

інколи не так просто визначити, вирішення яких задач нам знадобиться в 

майбутньому [8]. 

Геометричне програмування використовують для задач нелінійного 

програмування. Це розділ математичного програмування, який вивчає 

вирішення нелінійних задач певної структури. В основу методів включають 

нерівність між середнім геометричним і середнім арифметичним та їх уза-

гальнення. Деякі геометричні задачі стали вирішальними при створенні тео-

рії геометричного програмування. Одною з найвідоміших задач є задача 

Дідони. 

Задача Дідони формулюється наступним чином: серед замкнутих плос-

ких кривих, що мають задану довжину, знайти криву, яка охоплює найбільшу 

площу. До іншої типової задачі геометричного програмування відноситься 

наступна задача: знайти довжину сторін прямокутника заданного периметра, 

який має найбільшу площу [9].  

1.1 Загальний огляд методів безумовної оптимізації 

Вирішення більшості теоретичних та практичних задач відноситься до 

пошуку екстремуму (мінімального чи максимального значення) деякої ска-

лярної функції ( )f X  nвимірного простору, що описується за допомогою 

векторних аргументів. Надалі під аргументом X  треба розуміти вектор-

стовпчик, до якого примінили операції транспонування для отримання векто-

ру-рядку виду 1 2[ , , , ]T

nX x x x . 
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Функція, що оптимізується, називається цільовою функцією або кри-

терієм оптимальності. Вектор, що визначає мінімум цільової функції, нази-

вається оптимальним.  

Потрібно звернути увагу на те, що задачу максимізації функції ( )f X  

можна замінити еквівалентною їй задачею мінімізації і навпаки. Зразок  за-

дачі розглянуто на прикладі функції однієї змінної (рис. 1.1). 

Якщо 
*X  - точка мінімуму 

функції ( )Y f X , то для функції 

( )Y f X   вона являє собою точку 

максимуму, так як графіки ( )f X  і 

( )f X  симетричні відносно осі абс-

цисс. Таким чином, мінімум функції 

( )f X  і максимум функції ( )f X  

можуть бути отримані при одному і 

тому ж значенні змінної. Мінімальне 

значення функції ( )f X  дорівнює 

максимальному значенні функції ( )f X , взятому з протилежним знаком. 

Використовуючи це твердження легко зробити висновок для  випадку 

функції багатьох змінних. Якщо необхідно замінити задачу мінімізації 

функції 1 2( , , , )nf x x x  задачею максимізації, то достатньо замість пошуку 

мінімуму цієї функції знайти максимум функції 1 2( , , , )nf x x x . Екстри-

мальні значення цих функцій досягаються при одних і тих же значеннях 

змінних. Отримана закономірність дає змогу надалі говорити лише про зада-

чу мінімізації. 

В реальних умовах на змінні ix , ( 1,2, , )i n  і деякі функції ( )ig X ,  

( )ih X , що характеризують якісні властивості об’єкта, системи чи процесу, 

можуть бути накладені обмеження у вигляді: ( ) 0ig X  , ( 1,2, , )i n , 

Рисунок 1.1 — Екстремум фун-

кції 
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( ) 0ih X  , ( 1,2, , )i n , A X B  , де A  і B  – вектори. Таку задачу на-

зивають задачею умовної оптимізації. При відсутності обмежень має місце 

задача безумовної оптимізації. 

Кожна точка X  в nвимірному просторі змінних 1 2, , , nx x x , в яких 

виконуються умови, називають допустимою точкою задачі. Множина всіх 

допустимих точок називається допустимою областю вирішення задачі. Оп-

тимальною точкою називають точку 
*X , в якій цільова функція ( )f X  дося-

гає свого мінімального значення. 

Точка 
*X визначає глобальний мінімум функції одніє змінної ( )f X , за-

даної на числовій прямій X , якщо 
*X X  і 

*( ) ( )f X f X  для всіх 

*X X (рис. 1.2, а). Точка 
*X  називається точкою строгого глобального 

мінімуму, якщо ця умова виконується як строга. Якщо в виразі 

*( ) ( )f X f X  рівність можлива при X , не рівних 
*X , то реалізують не-

строгий мінімум, а під вирішенням в цьому випадку розуміють множину 

* * *[ : ( ) ( )]X X X f X f X    (рис. 1.2, б). 

 

Рисунок 1.2 — Глобальний екстремум, а – строгий, б – нестрогий 

Точка 
*X X  визначає локальний мінімум функції ( )f X  на множині 

X , якщо при деякому достатньо малому 0   для всіх X (не рівних 
*X , 

Ма
кси
ме
ць

 Д.
 В.

, К
іВР
А, 

20
16



18 

 
*X X  і задоволняють умові 

*| |X X   ) виконується нерівність 

*( ) ( )f X f X . Якщо нерівність строга, то 
*X  являє собою точку строгого 

локального мінімуму. Всі умови для пошуку максимуму функції отримують 

заміною знаків попередніх нерівностей на зворотні. На рис. 1.3 показані екс-

тремуми функції однієї змінної ( )f X  на відрізку [ , ]a b . 

 

Рисунок 1.3 — Екстремум функції 

Можливі два підходи до вирішення задачі пошуку мінімуму функції ба-

гатьох змінних при відсутності обмежень на діапазон змін невідомих. Пер-

ший підхід полягає в вирішенні системи нелінійних рівнянь, що являють со-

бою наслідок умови екстремуму функції багатьох змінних. Як відомо, ці 

умови визначають, що в точці екстремуму всі перші похідні функції по неві-

домим змінним дорівнює нулю. Вирішення систем нелінійних рівнянь – за-

дача досить складна та трудомістка. Внаслідок цього на практиці використо-

вують другий підхід до мінімізації функцій, який являє собою основу для 

прямих методів. Сутність їх полягає в побудові послідовності векторів 

0 1, , , nX X X , таких, що виконується умова 0 1( ) ( ) ( )nf X f X f X  . В 

якості початкової точки 0X  може бути вибрана довільна точка, однак нама-

гаються використовувати всю наявну інформацію про поведінку функції 

( )f X , щоб точка 0X  була розташована якомога ближче до точки мінімуму. 

Перехід між точками складається з етапів: 

 вибір напрямку руху з поточної точки; 
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 визначення кроку вздовж цього напрямку. 

Методи побудови таких послідовностей часто називають методами спу-

ску, так як здійснюється перехід від більших значень функції до менших. 

Різноманітні методи спуску відрізняються між собою способами вибору 

двох параметрів – напрямку спуску і довжини кроку вздовж цього напрямку. 

На практиці використовують лише методи, що забезпечують збіжність. Вони 

дозволяють за скінченну кількість кроків отримати точку мінімуму чи підій-

ти до точки, достатньо близької до точки мінімуму. Якість збіжності ітера-

ційних методів оцінюють швидкістю збіжності. 

В методах спуску вирішення задачі теоретично отримують за нескінчен-

не число ітерацій. На практиці обрахунки зупиняються при виконанні деяких 

умов (критеріїв) зупинки ітераційного процесу. Наприклад, це може бути 

умова малості прирощування аргументу чи функції. 

Методи пошуку точки мінімуму називають детермінованими, якщо оби-

два елемента переходу від kX  до 1kX   (напрямок руху і величина кроку) ви-

бирають однозначно по відомій в точці kX  інформації. Якщо при переході 

використовується який-небудь випадковий механізм, то алгоритм пошуку 

називається випадковим пошуком мінімуму. 

Детерміновані алгоритми безумовної мінімізації діляться на класи в за-

лежності від виду інформації, що використовується. Якщо на кожній ітерації 

використовується лише значення функції, що мінімізуються, то метод нази-

вається методом нульового порядку. Якщо крім цього необхідно розрахову-

вати перші похідні функції, то використовуються методи першого порядку, 

при необхідності розрахунку других похідних – методи другого порядку. 

На даний час розроблено багато чисельних методів для задач як умовної, 

так і безумовної оптимізації. Якість числового методу характеризується бага-

тьма факторами: швидкістю збіжності, часом виконання однієї ітерації, 

об’ємом оперативної пам’яті, класом вирішення задач і інші. Задачі, що ви-

рішуються, також досить різноманітні: вони можуть мати велику і малу роз-
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мірність, можуть мати як один так і багато екстремумів. Один і той же метод, 

ефективний для вирішення задач одного типу, може бути зовсім неефектив-

ним для задач іншого типу. Очевидно, що розумне використання комбінацій 

різноманітних методів, врахування їх властивостей дозволяє з найбільшою 

ефективністю вирішувати поставлені задачі. 

1.2 Методи безумовної оптимізації нульового порядку 

В методах нульового порядку для визначення спуску не потрібно повні-

стю розраховувати похідні цільової функції. Напрямок мінімізації в даному 

випадку повністю визначається послідовністю розрахунків значення функції. 

Потрібно взяти до уваги, що при вирішенні задач безумовної мінімізації ме-

тоди першого та другого порядків мають більшу швидкість збіжності, ніж 

методи нульового порядку. Проте на практиці розрахунок першої та другої 

похідних функції великої кількості змінних вимагає багато зусиль. В деяких 

випадках неможливо отримати розв’язки в вигляді аналітичних функцій. Ви-

значення похідних за допомогою різних числових методів здійснюється з по-

хибками, які можуть обмежити використання цих методів. Окрім цього, на 

практиці зустрічаються задачі, вирішення яких можливе лише за допомогою 

методів нульового порядку. Критерій оптимальності може бути заданий не в 

явному вигляді, а системою рівнянь. В цьому випадку аналітичне чи числове 

визначення похідних значно ускладнюється. Для вирішення таких практич-

них задач оптимізації можуть бути успішно використані методи нульового 

порядку, до яких відноситься симплексний метод Нелдера і Міда, метод пря-

мого пошуку Хука-Дживса, метод координат що обертаються та метод пара-

лельних дотичних  [1]. 

Метод прямого пошуку (метод Хука-Дживса). Ідея цього методу по-

лягає в наступному. Задається деяка початкова точка 0X . Змінюючи компо-

ненти вектора 0X , досліджують окіл даної точки, в результаті чого знаходять 

напрямок, в якому відбувається зменшення функції ( )f X , що мінімізується. 
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В вибраному напрямку здійснюється спуск до тих пір, поки значення функції 

зменшується. Після того, як в даному напрямку не вдається знайти точку з 

меншим значенням функції, зменшують величину кроку спуска. Якщо послі-

довність зменшення кроку не призводить до зменшення функції, то від виб-

раного напрямку спуску відмовляються і здійснюють нове дослідження око-

лу точки і т.д.. 

 Алгоритм методу прямого спуску полягає у наступному [10]: 

 задати значення координат початкової базисної точки B , крок дослі-

дження h  та похибка пошуку  ;  

 прийняти, що  координати  пробної X  та  опорної Y  точок рівні ко-

ординатам базисної точки, тобто X Y B  ; 

 задати початкове значення номера змінної 1,( 1, )i i n  ; 

 покласти i iX Y h    (пробний крок по i й координаті праворуч); 

 якщо значення функції ( ) ( )f X f Y  в пробній точці X  менше, ніж 

в опорній Y  (крок вдалий), то запам’ятати координати пробної точки 

(тобто покласти Y X ) та перейти до пункту вибору наступної змін-

ної; 

 зробити крок по i й координаті ліворуч, тобто покласти 

i iX Y h  ; 

  якщо крок вдалий і значення функції в пробній точці ( ) ( )f X f Y  

менше, ніж в опорній,  то запам’ятати координати лівої пробної точки 

(тобто Y X ), інакше переміщення з опорної точки  недоцільне  (тоб-

то X Y ); 

 якщо i n  то вибрати номер наступної змінної (збільшити лічиль-

ник 1i i  ) та перейти до пункту зміни пробної точки; 

  якщо після n  спроб значення функції в опорній точці ( ) ( )f Y f B  

менше, ніж в базовій (переміщення вдале), то розрахувати координати 

пробної точки для пошуку по зразку ( )X Y Y B   ; 
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  якщо проба по зразку вдала - значення функції в пробній точці 

( ) ( )f X f Y  то запам’ятати поточну точку (тобто покласти 

B Y X  ), інакше запам’ятати координати опорної точки 

B X Y   (заміна базисної точки) та перейти до порівння кроку змі-

ни з критеріє пошуку; 

  якщо Y B  (переміщення з точки B  не було), то зменшити крок 

дослідження функції, тобто покласти /10h h ; 

  якщо h  ,  то продовжити пошук і перейти до пункту задання по-

чаткової точки; 

  вивести кінцевий результат та завершити пошук. 

Недолік методу прямого пошуку полягає в тому, що в випадку сильно 

витягнутих, зігнутих ліній рівня чи наявність ліній рівня з гострими кутами 

цільової функції, метод може виявитись неспроможним забезпечити рух до 

точки мінімуму. Дійсно, в випадках, зображених на рис. 1.4, а і б, який би ми 

не вибрали крок пошуку в напрямку 1X  чи 2X  із точки X  неможливо отри-

мати зменшення значення цільової функції. 

 

Рисунок 1.4 — Прямий пошук: випадки неможливого знаходження мінімуму 

Потрібно нагадати, що поверхня рівня (на площині – лінія рівня) являє 

собою поверхню, отримана прирівнюванням функції ( )f X  деякій постійній 
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величині C . У всіх точках цієї поверхні функція має одне і те ж значення C . 

Вибираючи різні значення C  можна отримати ряд поверхонь, що геометрич-

но ілюструють характер функції. 

Метод координат, що обертаються (метод Розенброка). Суть методу 

полягає в повертанні системи координат в відповідності до змін швидкості 

зменшення цільової функції. Нові напрямки координатних осей визначають-

ся таким чином, щоб одна з них відповідала напрямку, в якому цільова функ-

ція зменшується найшвидше, а інші знаходяться в умовах ортогональності. 

Ідея методу зображена на рис.1.5. 

 

Рисунок 1.5 — Геометрична інтерпретація методу Розенброка 

Із початкової точки 0X  здійснюється спуск в точку 1X  в напрямку, па-

ралельному координатним осям. На наступній ітерації одна із осей повинна 

проходити в напрямку 1 1 0Y X X  , а інша – в напрямку, перпендикулярно-

му до 1Y . Спуск вздовж цих осей приводить в точку 2X , що дає можливість 

побудувати новий вектор 2 1X X  і на його основі побудувати нову систему 

напрямку пошуку. Алгоритм методу Розенброка описується наступним чи-

ном: 

 використовують позначення 1 , ,k k

nP P  координатних осей в де-

якій точці kX  (на k  й ітерації). Виконують пробний крок 1h  
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вздовж 
1

kP , тобто
1 1 1

k

k kX X h P   . Якщо в цьому випадку

1( ) ( )k kf X f X , то крок 1h  домножують на величину 1  .  

Якщо 1( ) ( )k kf X f X , - то на величину( ),0 1    . В ре-

зультаті отримують формулу:
1 1 1

k

k kX X a P   , де 1 1a h ; 

  з точки 1kX  виконують крок 2h  вздовж осі 
2

kP : 

2 1 1 2 2

k k

k kX X a P a P   , тобто повторюється операція з п.1. Ця 

процедура виконується для всіх координатних осей. На останньо-

му кроці отримують точку 1

1

n
k

kn k k i i

i

X X X a P



   ; 

 вибирають нові осі координат 
1 1

1 , ,k k

nP P 
. В якості першої осі 

приймають вектор
1

1 1

k

k kP X X

  . Всі інші осі будуються пер-

пендикулярно до першої осі; 

 повторюють всі попередні пункти до отримання необхідної похи-

бки. 

Коефіцієнт   вибирають емпіричним чином. На відмінно від інших ме-

тодів нульового порядку, алгоритм Розенброка орієнтований на пошук опти-

мальної точки в кожному напрямку, а не просто фіксований здвиг по всім на-

прямках. Величина кроку в процесі пошуку неперервно змінюється в залеж-

ності від характеру поверхні рівня. Комбінація обертання координат з регу-

люванням кроку робить цей метод ефективним при вирішенні складних задач 

оптимізації. 

Метод паралельних дотичних (метод Пауела). В цьому методі вико-

ристовується властивість квадратичної функції. Ця властивість полягає в то-

му, що будь-яка пряма, що проходить через точку мінімуму функції 
*X , пе-

ресікає під рівними кутами дотичні до поверхонь рівного рівня функції в то-

чках пересікання. Вище зазначена властивість проілюстрована на рис. 1.6. 
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Рисунок 1.6 — Геометрична інтерпретація методу Пауела 

Вибирається деяка початкова точка 0X  і виконується одномірний пошук 

вздовж довільного напрямку, що приводить в точку 1X . Потім вибирається 

точка 2X . Що не лежить на прямій 0 1X X  і здійснюється одномірний по-

шук вздовж прямої паралельної 0 1X X . Отримана в результаті пошуку то-

чка 3X  разом з точкою 1X  визначає напрямок 1 3X X  одномірного пошуку, 

що призводить в результаті до точки мінімуму
*X . В випадку, коли функція 

квадратична і має n  змінних, оптимальне значення знаходиться за n  ітера-

цій. Пошук мінімуму при цьому в загальному випадку здійснюється у взаєм-

но спряжених напрямках. В випадку неквадратичної цільової функції напря-

мок пошуку виявляється спряженим відносно матриці Гессе. Алгоритм мето-

ду полягає в наступному: 

 задають початкову точку 0X . За початковий напрямок пошуку 

1, , nP P  приймають напрямок осей координат, тобто 

, 1, ,i iP E i n   (в даному випадку [0, ,0,1,0, 0]T

iE  ); 

 виконують n  одномірних пошуків вздовж перпендикулярного на-

прямку , 1, ,iP i n . При цьому кожен наступний пошук здійсню-

ється із точки мінімуму, отриманої на попередньому кроці. Вели-
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чина кроку ka  знаходиться з умови:

( ) min ( )k k k k kf X a P f X aP   . Отриманий крок визначає на-

ступну точку: 1k k k kX X a P   ; 

 обирають новий напрямок 0nP X X    і замінюють напрямок 

1, , nP P  на 2 , , nP P , P . Останньому присвоюють позначення 

1, , nP P ; 

 здійснюють одновимірний пошук вздовж напрямку  

0n nP P X X   . Замінюють 0X  на 1n n n nX X a P    і прий-

мають цю точку за початкову 0X  для наступної ітерації. Перехо-

дять до першого кроку. 

Таким чином, в результаті виконання розглянутої процедури здійсню-

ється поетапна заміна прийнятих на початку напрямків пошуку. В результаті, 

після n  кроків, вони будуть взаємно спряженими.  

До методів нульового порядку також відноситься і симплексний Метод 

Нелдера і Міда та розроблюваний на його основі модифікований симплекс-

ний метод (МСМ). Алгоритм та особливості роботи обох вищезазначених 

методів розглянуто в наступному розділі. 
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2 СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД 

Пошук екстремуму цільової функції можна виконати різними 

методами, які характеризуються, відповідно, ефективністю та склад-

ністю. Одним із ефективних методів нульового порядку, що не вико-

ристовують похідної, є симплексний метод Нелдера і Міда.  

На початку пошуку будується регулярний симплекс – багато-

гранник, побудований на 1n   вершині n -вимірного простору. Регу-

лярним симплекс називається тому, що точки рівновіддалені одне від 

одного. В n вимірному просторі координати вершин симплекса, в 

який перша точка має координати 1 2[ , ,..., ]T

nX x x x , можна задати 

матрицею [17]:  

1 1 1 1 2 1 2

2 2 2 2 1 2 2

( 1) 3 3 2 3 3 2

2 2 1

n n

n n n n

x x r x r x r

x x r x r x r

S x x r x x r

x x r x r x r

 

   
 

  
 
   
 
 
    

,  

 де  1

1 1

2

n n
r l

n

  
 , 2

1 1

2

n
r l

n

 
  і l  - довжина ребра сим-

плекса. Тобто, для того щоб задати регулярний симплекс достатньо 

використати початкову точку та величину ребра симплекса. Регуляр-

ний симплекс будується з метою швидкого руху в напрямку мініма-

льного значення функції. Замість регулярного симплексу можливо 

задати координати вершин симплекса. В останньому випадку симп-

лекс буде нерегулярним, тобто матиме неправильну форму. Симп-

лекс з однією вершиною – це точка, з двома вершинами – відрізок, з 

трьома вершинами – трикутник і з чотирма вершинами – чотириг-

ранник. При побудові регулярного симплексу, відповідно, матимемо 

правильний трикутник чи чотиригранник. При побудові симплексу 
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по координатам вершин отримаємо трикутник чи чотиригранник не-

правильної форми. Форма симплексу (регулярний чи нерегулярний 

симплекс) суттєво впливає на рух симплексу в напрямку точки екст-

ремуму. 

В цьому методі використовуються чотири основні операції: від-

дзеркалення (рис. 2.1, а), розтягнення (рис. 2.1, б), стиснення (рис. 

2.1, в) та редукція (рис. 2.1, г). На кожному кроці вибирають вершину 

з мінімальним 
bf  і максимальним 

mf  значеннями цільової функції в 

вершинах 
bX  і 

mX  відповідно. Операції розтягнення та стиснення 

відносяться до операцій, що деформують симплекс. За рахунок дефо-

рмування симплексу змінюється напрямок руху симплексу. Зміна на-

прямку руху симплексу визначає швидкість знаходження екстрему-

му. Якщо напрямок руху залишається незмінних, то це призводить до 

«застрягання» симплексу в певному напрямку.  

 

Рисунок 2.1 — Трансформування симплексу у методі Нелдера і Міда 

З метою уникнути цього було введено операції розтягнення та 

стиснення. Операція редукції забезпечує зменшення розмірів симп-

лексу. За рахунок зменшення розмірів, симплекс може «перекочува-

тись» в різних напрямках. 
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2.1 Алгоритм методу Нелдера і Міда 

Перед початком роботи алгоритму потрібно задати наступні параметри: 

 коефіцієнт віддзеркалення 0  (зазвичай обирають рівним 1); 

 коефіцієнт стиснення 0  (зазвичай обирають рівним 0,5); 

 коефіцієнт розширення 0   (зазвичай обирають рівним 2); 

 коефіцієнт редукції 0   (зазвичай обирають рівним 0,5). 

Алгоритм симплексного методу Нелдера і Міда включає наступні скла-

дові: 

 ініціалізація симплексу; 

 сортування значень функції; 

 розрахунок центру ваги; 

 віддзеркалення симплексу; 

 розширення симплексу; 

 стиснення симплексу; 

 редукція симплексу. 

Ініціалізація полягає в тому, що довільним чином вибирається 1n   точ-

ка 
(1) (2) (n)[ , , , ]i i i iX X X X , що утворюють симплекс n  вимірного просто-

ру. В усіх цих точках розраховується значення функцій: 

(1) (2) (n 1)

1 2 1( ), ( ), , ( )i i n if f X f f X f f X 

   . 

Далі проводиться пошук вершин з мінімальним та максимальним зна-

ченнями функції. Із вершин симплексу вибирають три точки: hX  з найбіль-

шим (із вибраних) значенням функції hf , gX  з наступним по величині зна-

ченням функції gf  і lX  з найменшим значенням функції lf . Ціллю наступ-

них маніпуляцій буде зменшення по крайній мірі значення hf . 

Наступним кроком є знаходження центру ваги всіх точок за виключен-

ням hX : 
1

c ii h
X X

n 
  . Розраховувати значення функції в центрі ваги 
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( )c cf f X  не обов’язково, так як це значення не використовується при ро-

боті алгоритму. 

Далі проводиться віддзеркалення точки hX  відносно cX  з коефіцієнтом 

  (при 1   це буде центральна симетрія, в загальному випадку – гомоте-

тія), отримаємо точку rX  і розрахуємо в ній значення функції: ( )r rf f X . 

Координати нової точки розраховуються за формулою: 

(1 )r c hX X X      . 

Далі порівнюють значення rf  зі значеннями , ,h g lf f f . Якщо r lf f , то 

виконується розтягнення. Нова точка (1 )e c rX X X       і значення 

функції ( )e ef f X . Якщо e lf f , то замінюємо точку hX  на eX  і закінчує-

мо ітерацію.  Якщо e lf f , то замінюємо точку hX  на rX  і закінчуємо іте-

рацію. 

Якщо l r gf f f  , то заміняємо точку hX  на rX  і переходимо на нову 

ітерацію. Якщо h r gf f f  , то заміняємо позначення rX , hX  (і відповідні 

значення функції) місцями і переходимо на наступний крок. Якщо r hf f , то 

переходимо на наступний крок. 

Якщо значення функції в точці віддзеркалення більше мінімального зна-

чення функції, то проводиться стиснення. Будується точка 

(1 )s h cX X X       і розраховується в ній значення sf . Якщо s hf f , то 

заміняємо точку hX  на sX  і переходимо на останній крок.  Якщо s hf f , то 

виконується редукція симплексу – гомотетія до точки з найменшим значен-

ням 0 :X   0 0( )i iX X X X      для всіх необхідних точок iX . За рахунок 

редукції відбувається зменшення розмірів симплексу. Останній крок – пере-

вірка критерію завершення роботи методу. Може виконуватися по-різному, 

наприклад, оцінкою дисперсії набору точок. Суть перевірки полягає в тому, 

щоб визначити взаємну близькість отриманих вершин симплексу, що перед-

бачає і близькість їх до мінімуму, що шукається. Також критеріє виходу мо-
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же бути розмір симплексу, який можна розрахувати як площу чи об’єм фігу-

ри симплексу, в залежності від кількості вершин. Якщо необхідну точність 

ще не досягнуто, то потрібно продовжити з кроку сортування симплексу. 

2.2 Особливості модифікованого методу 

Алгоритм Нелдера і Міда дає значне зменшення значень функції уже 

при перших декількох ітераціях і швидко досягає необхідної точності. Як 

правило, алгоритм виконує один чи два розрахунки функції на кожній ітера-

ції, якщо не враховувати стиснення. Це дуже важливо, коли розрахунки зна-

чень функції дуже затратні по ресурсах, як часу, так і пам’яті.  

Головною перевагою методу є його простота й ефективність. З іншого 

боку, в силу відсутності критерію збіжності, метод може приводити до невір-

ного результату навіть для простих функцій. Також можлива ситуація, коли 

робочий симплекс знаходиться далеко від оптимальної точки, а алгоритм ви-

конує велике число ітерацій при малій зміні значень функції. Еврестичний 

метод вирішення цієї задачі полягає в тому, що метод запускається декілька 

разів при обмеженому числі ітерацій. Але такий спосіб не є зручним і потре-

бує додаткових досліджень функції, екстремум якої шукається. В такому ви-

падку, коли на першому запуску методу симплекс зупиняється в залежності 

від критерію виходу, не наблизившись до мінімального значення (екстрему-

му), має місце явище виродження симплексу. Виродження симплексу полягає 

в такому спотворенні форми симплексу, яке унеможливлює подальший рух 

симплексу. Так, наприклад, для трикутника це може бути виродження в лі-

нію, коли одна зі сторін зменшується набагато більше, в порівнянні з іншими 

сторонами. Тобто виродження симплексу пов’язане з наявністю операцій, що 

деформують симплекс (розтягнення та стиснення). 

Для вирішення та дослідження проблеми виродження симплексу (а та-

кож збіжності) пропонується відкинути операції, які деформують симплекс, і 

застосувати наступні операції: 

 ініціалізація симплексу; 
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 сортування значень функції; 

 розрахунок центру ваги; 

 віддзеркалення симплексу; 

 переміщення симплексу; 

 редукція симплексу. 

Ініціалізація, сортування, знаходження центру ваги та віддзеркалення 

проводиться так само, як і в алгоритмі Нелдера і Міда. 

Після проведення віддзеркалення точки hX  відносно cX  з коефіцієнтом 

  (при 1   це буде центральна симетрія, в загальному випадку – гомоте-

тія), отримаємо точку rX  і розрахуємо в ній значення функції: ( )r rf f X . 

Координати нової точки розраховуються за формулою: 

(1 )r c hX X X      . Далі порівнюють значення rf  зі значеннями 

, ,h g lf f f .  

Якщо r lf f , то виконується переміщення симплексу. Нова точка 

(1 )e c rX X X       і значення функції ( )e ef f X . Спочатку пропо-

нувалося переміщення симплексу в просторі зі збереженням форми симплек-

су, як зображено на рис. 2.2. Але таке переміщення призвело б до того, що 

напрямки руху симплексу залишалися б незмінними. Така ситуація призвела 

б до того, що симплекс вироджувався б змінюючи свої розміри до мінімаль-

ного значення відповідно до критерію пошуку екстремуму. Разом із цією 

операцією пропонується застосовути одномірний пошук мінімального зна-

чення функції в напрямку переміщення симплексу за умови поки e rf f . 

При виконанні одномірного пошуку вершина eX  переміщується з одна-

ковим кроком  , що забезпечує рівномірний рух симплексу в просторі. В 

разі, коли в напрямку пошуку мінімуму значення функції в точці eX  починає 

зростати, то пошук мінімального значення функції припиняється. Одномір-

ний пошук зображено на рис. 4.3. Червоними точками зображено ті вершини, 
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в яких розраховувалося значення функції, а точки, в яких функція має 

мінімальне значення показано словом «min». Також на рис. 4.3 видно, що при 

преміщенні симплекс витягується вдвічі. Це зроблено з метою зміни напрям-

ків руху симплексу. Тобто, в МСМ відкинуто операції розтягнення і стиснен-

ня, але запропоновано використовуючи одномірний пошук переміщувати 

симплекс в просторі за умови, що при переміщенні симплекс витягується 

вдвічі порівняно з попереднім симплексом. Під розтягненням вдвічі ро-

зуміється, що висота, яка проходить від вершини rX  до основи симплексу 

збільшується в два рази.  

На рис. 2.4 зображено відмінність між напрямками руху сумплексу в 

випадку, коли симплекс правильний (регулярний) і коли симплекс розтягнуто 

вдічі порівняно з регулярним симплекс. Для регулярного симплексу на рис. 

2.4 кути між напрямками залишаються незмінними, тобто вони рівні 120 , в 

результаті чого симплекс рухається лише в трьох напрямках. Редукція не 

вирішує цю проблему.  

 

 

Рисунок 2.2 — Операція переміщення симплексу 
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Для зміни напрямків руху симплексу можна застосовувати операцію 

обертання, але це досить складна операція. Тому пропонується використо-

вувати операцію розтягнення при переміщенні. На рис.2.4 зображено кути 

між напрямками руху симплексу для нерегулярного симплексу. Ці кути 

відмінні від 120 . Це свідчить про те, що при подальшому рухові симплексу 

напрямки його руху будуть змінюватись, на відмінно від попереднього 

випадку, де вони залишаються постійними. Окрім цього, потрібно звернути 

увагу що зміна напрямку руху симплексу відбувається за рахунок зміни вер-

шин із максимальним значенням функції.   

 

Рисунок 2.3 — Одномірний пошук мінімуму 

Координати точок основи симплексу переміщують в напрямку eX . Ос-

нова в новому симплексі залишається паралельною основі з попереднього 

симплексу. Нові координати точок основи розраховуються за формулою: 

* ( ) /i e i iX X X X   , де i номер точки основи симплексу.  

Якщо e lf f , то замінюємо точку hX  на eX  і закінчуємо ітерацію. Як-

що e lf f , то замінюємо точку hX  на rX  і закінчуємо ітерацію. 
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Якщо l r gf f f  , то заміняємо точку hX  на rX  і переходимо на нову 

ітерацію. Якщо h r gf f f  , то заміняємо позначення rX , hX  (і відповідні 

значення функції) місцями і переходимо на наступний крок.  

Якщо r hf f , то переходимо на наступний крок. На цьому кроці викону-

ється редукція симплекса – гомотетія до точки з найменшим значенням 0 :X   

0 0( )i iX X X X      для всіх необхідних точок iX . Останній крок – пе-

ревірка критерію завершення роботи методу. В даному випадку під критерієм 

можна розуміти мінімальну відстань між вершинами симплексу або мініма-

льний розмір симплексу. 

 

Рисунок 2.4 — Зміна напрямку руху симплексу при розтягуванніб а – регуля-

рний симплекс, б – нерегулярний симплекс 

 

Тобто головними особливостями запропонованого модифікованого сим-

плексного методу Нелдера і Міда є: 

 відсутність операції стиснення симплексу; 

 відсутність операції розтягнення симплексу; 

 наявність одновимірного пошуку точки мінімуму в напрямку пе-

реміщення симплексу; 
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 переміщення симплексу з розтягненням вдвічі, що забезпечує змі-

ну напрямку симплексу; 

 паралельне переміщення основи симплексу; 

 присутність операції редукції симплексу, що забезпечує зменшен-

ня розмірів симплексу. 
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3 ПРОГРАМА ГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В сучасному світі важливо створювати програмне забезпечення, яке є 

більш простим та зрозумілішим для користувача. З цією метою в дипломній 

роботі було розроблено програмний додаток, який дає можливість відобра-

жати графік функції, що досліджується, будувати на цьому графіку симплекс 

та відображати результати пошуку мінімуму функції. Для порівняння роботи 

методу Нелдера і Міда та розробленої модифікації в програмі є можливість 

вибирати метод пошуку екстремуму. Для більш зручної роботи з графіком 

функції в програмі передбачено масштабування графіку функції. Так як дос-

ліджуються функції багатьох змінних, то на графіку функції відображаються 

лінії рівня.  

Лістинг програм на мові програмування C# наведені в додатках. Лістинг 

класу Vertex наведено в дод.Б. Лістинг класу Simplex наведено в дод. В. Ліс-

тинг класу SimplexAlgorithm наведено в дод. Г. 

Клас Vertex описує точку в просторі. Для роботи з функціями двох, 

трьох та чотирьох змінних в цьому класі описано чотири координати (відпо-

відно , , ,x y z t ). Для ініціалізації точок в залежності від кількості координат 

створено чотири конструктори: по замовчуванні, який ініціалізує точку в по-

чатку координат, та три конструктори, які приймають відповідно два, три та 

чотири параметри для ініціалізації відповідних координат. Для виконання 

математичних операцій над точками, таких як додавання, віднімання, мно-

ження та ділення твух точок а також множення та ділення точки на число в 

класі перевизначені відповідні математичні операції. Перевизначення мате-

матичних операцій дає змогу виконувати елементарні математичні дії не 

тільки над примітивними типами, але і над типами, створеними вручну 

(об’єктами класів). Функція Dist() використовується для знаходження відста-

ні між двома точками. Ця функція використовується при визначенні крите-

рію виходу при роботі методу. Функція Out() використовується для виведен-

Ма
кси
ме
ць

 Д.
 В.

, К
іВР
А, 

20
16



38 

 

ня значення координат точки в консоль. Ця функція використовується для 

налагоджування програми.   

Клас Simplex описує регулярний симплекс в просторі. Для ініціалізації 

симплексу потрібно задати розмірність, початкову точку та довжину ребра 

симплексу. Функція BuildRightSimplex() використовується в конструкторі 

для побудови симплексу. Функція Out() використовується для виведення ко-

ординат вершин симплексу в консоль. Ця функція використовує однойменну 

функцію з класу, що описує точку. Відомо, що симплекс можна задавати 

двома шляхами: вище зазначеним та заданням координат вершин симплексу. 

Для використання останнього методу потрібно внести невеликі зміни в про-

граму. Але в цьому не має нагальної необхідності, так як в дослідженнях ви-

користовується регулярний симплекс. 

Клас SimplexAlgorithm створений для реалізації самих алгоритмів робо-

ти (Нелдера і Міда та модифікованого). В цьому класі задається похибка по-

шуку та розмірність симплексу. Також в цьому класі присутні лічильники 

кількості ітерацій та кількості розрахунків функції. Функція QuitCase() ство-

рена для перевірки похибки знаходження точки мінімуму. Для дослідження 

математичних функцій в класі створено чотири функції: Func1(), Fun-

cRozenbrog(), Func3() та Func4().   

Func1() описує функцію 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x   .  FuncRozenbrog() описує 

функцію Розенброка. Func3() описує функцію 

2 2 4

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x      . Func4() описує функцію 

2 2 4 4

1 2 3 4 2 4 1 4( 10 ) 5 ( ) ( 2 ) 10 ( )f x x x x x x x x            . Функція 

Sort() використовується для сортування вершин симплексу за значеннями 

функцій в цих вершинах. Сортування визначає максимальне та мінімальне 

значення функції, що надалі використовується при роботі методу. Функція 

SimplexNMAlgorithm описує алгоритм Нелдера і Міда. А функція Modifica-

tionMove описує модифікований алгоритм. Останні дві функції описані як 
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статичні. Для виклику статичних функцій не потрібно створювати екземпляр 

класу SimplexAlgorithm, що є досить зручним. 

На рис. 3.1 зображено головне робоче вікно додатку. Як видно з цього 

рисунку, перед початком роботи всі поля незаповнені та на графіку функції 

відсутні лінії рівня, так як не вибрана функція для дослідження. Також потрі-

бно відмітити, що робочою мовою додатку є англійська мова. Перед почат-

ком роботи методу оптимізації потрібно вибрати налаштування. В випадаю-

чому списку «Funсtion» обрати одну з доступних функцій. При виборі тієї чи 

іншої функції заголовок графіку «Function» змінюється на відповідну назву 

функції. З випадаючого списку «Choose method» обрати метод (Нелдера і Мі-

да чи модифікований). Після вибору робочої функції і методу натичнути 

кнопку «Apply» для збереження налаштувань та побудови графіка функції. 

Так як функції багатьох змінних, то на графіку зображаються лінії рівня. 

Для задання симплексу потрібно вказати координати першої вершини в 

полі «First Vertex» та довжину ребра симплексу в полі «Simplex side length». 

Ці параметри задаються для побудови регулярного симплексу. Для задання 

похибки пошуку мінімуму в полі «Precision» потрібно вибрати від’ємний 

степінь для числа 10. Можливо вибрати похибку пошуку від 
1210

 до 
110
. 

Такий діапазон похибки використовується для дослідження функцій. Ці по-

хибки, відповідно, змінюються геометрично. При натисканні кнопки «Start» в 

списку, що знаходиться під графіком функції, з’являється інформація з пото-

чним номером ітерації, координатами вершин симплексу та мінімальним 

значенням функції. Також та графіку функції зображається знайдена точка 

екстремуму.  Кнопка «Clear all» використовується для очищення всіх полів, 

де задаються значення користувачем, з метою продовження роботи з програ-

мою використовуючи інший метод. В табличці, де відображується поточна 

ітерація роботи методу, можна виділяти ту чи іншу ітерацію. В полі «Result» 

з’являється результат роботи методу (знайдене мінімальне значення функції). 
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Координати знайденої точки екстремуму можна побачити в табличці під гра-

фіком функції.  

 

Рисунок 3.1 — Головне робоче вікно програми 

Для більш детальної роботи з графіком функції можливе масштабування 

графіку. На рис. 3.2 зображено вікно налаштування меж відображення графі-

ку. Для масштабування графіку функції потрібно зайти в меню View і обрати 

вкладку Graph. В вікні, що з’явилося потрібно обрати межі відображення ко-

ординатної сітки (мінімальне і максимальне значення по першій та по другій 

координатах) та натиснути кнопку «ОК». Масштабування графіку краще 

всього проводити до початку побудови ліній графіку функції. Масштабуван-

ня доцільно використовувати для оцінки похибки пошуку екстремуму, тобто 

максимально збільшити область, де знаходиться екстремум, і оцінити похиб-

ку відхилення на графіку.  
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Рисунок 3.2 — Вікно масштабування графіку 

На рис. 3.3 наведено приклад використання програми на прикладі функ-

ції Розенброка. Було обрано довжину ребра симплекса рівній одиниці, почат-

кову точку з координатами (5, 1) та похибка 
110
. Мінімум функції було 

знайдено за 114 ітерацій. На графіку функції зображено лінії рівня функції 

Розеброка. Різниця між значеннями функції, для яких було побудовано лінії 

рівня, зображених на рис. 3.3, складає 150. Це забезпечує можливість оцінити 

відмінність між лініями рівня. Якщо цю різницю зменшувати, то лінії стануть 

більш густішими і буде складно виділити яку-небуть із них. Якщо різницю 

між лініями рівня збільшувати, то вони станують більш чіткими. Знайдена 

точка мінімуму на графіку зображається квадратом. Для функції Розенброка 

мінімум функції знаходиться в точці (1, 1). Пошук екстремуму в цьому прик-

ладі був здійснений з використанням методу Нелдера і Міда. 

На рис. 3.4 наведено приклад використання програми на прикладі функ-

ції виду 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x   . Було обрано довжину ребра симплекса рівній 
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одиниці, початкову точку з координатами (5, 1) та похибка 
110
. Мінімум 

функції було знайдено за 65 ітерацій. На графіку функції зображено лінії рів-

ня цієї функції. Для пошуку екстремуму в цьому прикладі використовувався 

модифікований метод.  

 

Рисунок 3.3 — Використання методу на функції Розенброка 

Основою програми є платформа .Net на мові програмування C#. Для 

створення графічного інтерфейсу було використано технологію Windows 

Forms [13].  Завдяки Windows Forms можливо створювати інтелектуальні клі-

єнти. Інтелектуальний клієнт – це програма з повноцінним графічним інтер-

фейсом, яка здатна працювати при наявності чи відсутності підключення до 

інтернету і використовує більш безпечний доступ до ресурсів на локальному 

комп’ютері в порівнянні з традиційними програмами Windows. 

Windows Forms – це технологія інтелектуальних клієнтів для .Net 

Framework. Вона являє собою набір бібліотек, що спрощують виконання ста-

ндартних задач, пов’язаних з роботою з файлами, графіками функцій і т. д.. 

Для створення додатку використовувалось середовище розробки Visual Stu-
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dio 2015. В Windows Forms форма – це поверхня, на якій виводиться інфор-

мація для користувача. Зазвичай програма на Windows Forms будується шля-

хом розташування елементів управління на форму і написання коду для реа-

гування на дії користувача, такі як натискання клавіш клавіатури та миші. 

Елемент управління – це окремий елемент інтерфейсу користувача, призна-

чений для відображення та вводу даних. При виконанні яких-небудь дій з 

формою через її елементи управління створюється подія. Програма реагує на 

ці події і опрацьовує їх за допомогою програмного коду. Windows Forms 

включає в себе широкий набір елементів управління, які можна добавляти на 

форму: текстові поля, кнопки, випадаючі списки, перемикачі і навіть веб-

сторінки. Якщо існуючі елементи управління не задовольняють користувача, 

то в Windows Forms можна створити користувацький елемент за допомогою 

класу UserControl. 

 

Рисунок 3.4 — Використання методу на квадратичній функції двух змінних 

Для побудови графіків функцій було використано бібліотеку ZedGraph. 

Ця бібліотека знаходиться у відкритому доступі. ZedGraph – це дуже зручний 
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компонент для побудови графіків на платформі .Net Framework. ZedGraph 

має ряд можливостей: побудова графіку по точках, побудова графіку в ви-

гляді окремих нез’єднаних точок, побудова декількох графіків в одних коор-

динатах, побудова декількох кривих з різними осями ординат на одному гра-

фіку, створення розривів на графіку, зміна кроку побудови графіку, розраху-

нок і побудова ординат графіка відносно іншого графіка. Також за допомо-

гою ZedGraph можна будувати гістограми. Для роботи з графіками, на форму 

Windows Forms потрібно додати елемент управління із класу ZedGraphCon-

trol. Для побудови графіків використовуються функції DrawGraph(). Програ-

ма створена роботи під управлінням операційної системи Windows.  
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ 

Для дослідження роботи модифікованого методу було проведено ряд до-

сліджень, пов’язаних зі швидкістю зменшення мінімального значення функ-

ції та оцінкою якості пошуку мінімуму функції. Для оцінки якості пошуку 

мінімуму було використано глибину пошуку. Глибина пошуку розраховуєть-

ся за формулою [10]:  minlg mq f f   , де min, ffm  - відповідно знайдене 

значення мінімуму та точне значення мінімуму функції. Глибина пошуку по-

казує в якому знаку після коми знайдене мінімальне значення функції відріз-

няється від фактичного. Було побудовано залежність глибини пошуку від по-

хибки пошуку екстремуму функції. 

В дипломній роботі було досліджено функції двох та трьох змінних. Фу-

нкції досліджувались в порядку збільшення їх складності. В якості функцій 

двох змінних було обрано функції 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x  , 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    

та функція Розенброка. В якості функцій трьох змінних було обрано функції 

2 2 2

1 2 3( 2) ( 5) ( 5)x x x      та 
2 2 4

1 2 3( 2) ( 5) ( 5)x x x     . Ці функ-

ції відрізняють між собою максимальним порядком. Зі всіх вище наведених 

функцій функція Розенброка досліджується останньою, так як вона є най-

складнішою серед усіх інших. В даному розділі розглядаються лише функції 

двох та трьох змінних, так як зі збільшення кількості змінних збільшується і 

складність дослідження. В більшості випадків для дослідження функцій, що 

залежать від великої кількості змінних (більше трьох), деякі змінні прийма-

ють за постійні значення та змінюють лише декілька змінних.  

Для демонстрації роботи розробленої модифікації для функції 

2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    в табл. 4.1 та 4.2 наведені перші три ітерації роботи 

методу Нелдера і Міда та модифікованого методу.  Рух симплексу для обох 

методів для цієї функції (використовуючи значення з табл. 4.1 та 4.2) наведе-

но на рис. 4.1 та 4.2. На рис. 4.1 та 4.2 також зображено перші три ітерації 
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роботи методів. З цих рисунків видно особливості роботи розробленої опера-

ції переміщення та однонаправлений рух симплексу в напрямку мінімуму. З 

перших трьох ітерацій, наведених в табл. 4.1 та 4.2,  видно, що при роботі 

модифікованого методу, мінімальне значення функції зменшується в 181 ра-

зи, що набагато швидше, ніж для методу Нелдера і Міда, що є суттєвою пе-

ревагою. За рахунок того, що симплекс переміщується в просторі змінюючи 

свою форму (розтягуючись), це забезпечує швидший рух до точки екстрему-

му, ніж метод Нелдера і Міда. З таблиці 4.1 видно, що за перші три ітерації 

для методу Нелдера і Міда мінімальне значення функції зменшується у 3,7 

рази в порівнянні з 128 разами для модифікованого методу (табл. 4.2). Для 

більш детального порівняння потрібно вибрати різні початкові симплекси і 

визначити середнє значення зміни мінімального значення функції. В табл. 4.1 

та 4.2 жовтим кольором виділено максимальне значення функції в одній із 

вершин симплексу, синім – ціле значення, а напівжирним – мінімальне роз-

раховане значення функції при виконанні дій над симплексом. В табл. 4.1 cX  

– центр ваги симплексу, rX  – точка віддзеркалення, eX – точка розтягнення 

та sX
 
– точка стиснення. В табл. 4.1 останній стовпчик незаповнений, так як 

жодного разу не виконувалась операція стиснення.  

Таблиця 4.1 Рух симплексу для функції 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    для мето-

ду Нелдера і Міда 

№ Зміст 

рядка 

Вершини попереднього 

симплекса 
cX  rX  eX  sX  

1 x1 8 9 10 9 9 9  

x2 4 5 4 4 3 2  

f(x1, x2) 128 181 164  117 97  

2 x1 8 9 10 8,50 7 5,50  

x2 4 2 4 3 2 1  

f(x1, x2) 128 97 164  65 34,25  
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3 x1 8 9 5,50 7,25 6,50 5,75  

x2 4 2 1 1,50 -1 -3,50  

f(x1, x2) 128 97 34,25  46,25 82,06  

 

В табл. 4.2 cX  – центр ваги симплексу, rX  – точка віддзеркалення, eX – 

перша точка переміщення та eMinX
 
– точка переміщення при одномірному 

пошуку з мінімальним значенням функції. На кожній наступній ітерації змі-

нюються відповідні вершини симплексу. 

З рис. 4.1 видно, що при роботі методу Нелдера і Міда змінюється зна-

чення лише однієї вершини, на відмінно від МСМ. В модифікованому методі 

за рахунок операції переміщення змінюються координати всіх трьох вершин 

(рис. 4.2), що забезпечує швидший рух до точки мінімуму. На рис. 4.1 синім 

кольором показано симплекс на першій ітерації, рожевим кольором – на дру-

гій ітерації та сірим – на третій ітерації (відповідно до табл. 4.1). На рис. 4.1 

та 4.2 чорним трикутником показано точку розрахованого центру ваги симп-

лексу (трикутники з’єднані лініє між собою). 

 

Рисунок 4.1 — Рух симплексу для методу Нелдера і Міда 
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На рис. 4.2 синім кольором показано симплекс на першій ітерації, роже-

вим кольором – на другій ітерації та сірим – на третій ітерації (відповідно до 

табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 Рух симплексу для функції 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    для мо-

дифікованого методу 

№ Зміст 

рядка 

Вершини попереднього 

симплекса 
cX  rX  eX  eMinX  

0 x1 8 9 10 9 9 9 9 

x2 4 5 4 4 3 2 0 

f(x1, x2) 128 181,00 164  117 97 81 

1 x1 8 9 10 8,50 7 5,50 3,50 

x2 2 0 2 1 0 -1 -2 

f(x1, x2) 80 81 116,00  49 34,25 28,25 

2 x1 6,50 7,50 3,50 5 2,50 0 0 

x2 1 -1 -2 -0,50 0 0,50 0,50 

f(x1, x2) 40 68 28,25  6,25 1 1 

 

Рисунок 4.2 — Рух симплексу для модифікованого методу 
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Із функцій описаних раніше найпростішою є функція виду 

2 2

1 2 1 2( , )f x x x x  , так як ця функція є квадратичною та при всіх змінних 

функції стоять коефіцієнти одиниці. Це означає, що лінії рівня цієї функції 

мають вигляд кіл, а коло відносять до ідеальних фігур. Якщо при змінних 

функції стоятимуть коефіцієнти відмінні від одиниці, це призведе до того, що 

лінії рівня матимуть форму еліпсів та пошук екстремуму ускладниться.  Для 

її оцінки було обрано початкову точку (10, 5) та довжину ребра регулярного 

симплексу рівній одиниці. Початкова точка симплексу та довжина ребра 

симплексу вибрана евристичним методом для більш детального відображен-

ня роботи методу.  На рис. 4.3 зображено залежність глибини пошуку q  від 

критерію (похибки) пошуку  . З рис. 4.3 видно, що зі збільшенням похибки 

пошуку глибина пошуку зростає. Характер зростання плавний, з малою кіль-

кістю змін знаку похідної, що свідчить про якісну роботу методу. Також ха-

рактер залежності на рис. 4.3 свідчить про те, що початкий симплекс обраний 

вдало. При похибці 1210  досягнуто глибини пошуку значення функції 24,5. 

Це свідчить про те, що розраховане мінімальне значення функції відрізняєть-

ся від фактичного значення лише в 24-му знаку після коми.  

На рис. 4.4 зображено залежність глибини пошуку q  від кількості роз-

рахунків функції ko  для обох методів для функції 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x  . Су-

цільною червоною  лінією зображено залежність для модифікованого методу, 

а пунктирною синьою  – для методу Нелдера і Міда. Характер залежності для 

модифікованого методу більш крутий, ніж у методу Нелдера і Міда, що свід-

чить про перевагу роботи модифікованого методу.  

З рис. 4.4 видно, що для першої функції МСМ має перевагу за рахунок 

меншої кількості розрахунків значення функції. При похибці 1210  перевага 

складає приблизно 33% , при похибці 910  – 34% , при похибці 610  – 32%   

і при похибці 310  – 16% . Тобто зі зростанням похибки пошуку екстремуму, 
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модифікований метод виконує меншу кількість розрахунків для першої фун-

кції, ніж метод Нелдера і Міда. 

 

Рисунок 4.3 — Залежність глибини пошуку від критерію пошуку для моди-

фікованого методу для функції 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x 
 

Наступна функція для дослідження 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x   . Вона відріз-

няється від попередньої формою ліній рівня (за рахунок четвірки це будуть 

еліпси). За рахунок коефіцієнта відмінного від одиниці пошук екстремуму 

для даної функції ускладнюється у порівнянні з першою функцією. Для дос-

лідження функції 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x  
 
вибрано початкову точку (10, 5) та 

довжину ребра регулярного симплексу рівній одиниці.  

На рис. 4.5 зображено графік дослідження якості пошуку екстремуму 

функції модифікованим методом. З цією метод використовується глибина 
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пошуку q , про яку йшлося раніше, та залежність її від критерію пошуку  , 

який змінюється геометрично від 0,01 до 
1210

. 

 

Рисунок 4.4 — Залежність глибини пошуку від кількості розрахунків значен-

ня функції для функції 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x   

З рис. 4.5 видно, що для функції 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    зі зменшенням 

похибки пошуку екстремуму зменшується і глибина пошуку. Це відповідає 

швидкому наближенню розрахованого мінімального значення функції до оп-

тимального. Поличка на початку графіку свідчить про те, що при певному 

значенні похибки модифікований алгоритм досягає певної максимальної гли-

бини мінімального значення функції, яка надалі не може бути покращена че-

рез особливості роботи методу. 

Для порівняння якості знаходження екстремуму для функції 

2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    на рис. 4.6 показано залежность глибини пошуку q  

від кількості розрахунков ko  для модифікованого та методу Нелдера і Міда.  
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Рисунок 4.5 — Залежність глибини пошуку від похибки (критерію) пошуку 

для модифікованого методу 

 

Щоб побудувати графік на рис. 4.6 змінювалась похибка пошуку міні-

муму функції від 0,01 до 
1210

. Суцільною червоною лінією показана зале-

жність для розробленої модифікації, а пунктирною синьою – для методу Не-

лдера і Міда. З рисунку видно, що розроблена модифікація значно краще себе 

поводить порівняно з методом Нелдера і Міда. Це відображається в характері 

зростанні залежності глибини пошуку від кількості ітерації. В розробленій 

модифікації характер функції залежності зростає більш плавно, а в методі 

Нелдера і Міда характер функції більш пологий, з різкою зміною знаку пер-

шої похідної. Такого характеру залежності для розробленої модифікації вда-

лося досягнути за рахунок відсутності операції стиснення симплексу. З рис. 

4.6 видно, що залежність для модифікованого методу зростає більш стрімко, 

що вказує на перевагу над методом Нелдера і Міда. При похибці 1210  пере-
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вага по кількості розрахунків функції складає приблизно 21% , при похибці 

910  – 25% , при похибці 610  – 26%   і при похибці 310  – 24% . З цих ре-

зультатів можна зробити висновок, що для другої функції перевага над мето-

дом Нелдера і Міда не залежить від похибки пошуку екстремуму. 

 

Рисунок 4.6 — Залежність глибини пошуку від кількості ітерації для методу 

Нелдера і Міда та модифікованого методу 

 

Наступною за складністю функцією є функція трьох змінних виду 

2 2 2

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x      . Початкова точка симплексу 

має координати (0, 0, 1), а довжина ребра обрана рівною 1,41. На рис. 4.7 зо-

бражено залежність глибини пошуку q  від похибки знаходження екстремуму 

 . Ця залежність має лінійний характер. Ма
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Рисунок 4.7 — Залежність глибини пошуку від похибки знаходження екст-

ремуму для функції трьох змінних 

На рис. 4.8 зображено залежність глибини пошуку q  від кількості роз-

рахунків функції ko . Червоною суцільною лінією зображено залежність для 

модифікованого методу, а синьою пунктирною – для методу Нелдера і Міда. 

З цього рисунку видно значну перевагу модифікованого методу над методом 

Нелдера і Міда по характеру кривої залежності. При похибці 1210  перевага 

по кількості розрахунків функції складає приблизно 52% , при похибці 910  

– 42% , при похибці 610  – 38%   і при похибці 310  – 41% . Ці результати 

свідчать про те, що МСМ справляється краще з функцією трьох змінних, ніж 

метод Нелдера і Міда в порівнянні кількості розрахунків функції. 

Наступною за складністю є функція трьох змінних 

2 2 4

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x      , яка відрізняється від попере-

дньої функції максимальним порядком, що впливає на форму фігури в прос-

торі і, відповідно, на швидкість пошуку екстремуму. Для її оцінки за допомо-
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гою модифікованого методу, так само, як і для попередньої функції обрано 

початкову точку симплексу з координатами (0, 0, 1), а довжина ребра симп-

лексу, що дорівнює 1,41. 

 

Рисунок 4.8 — Залежність глибини пошуку від кількості розрахунків функції 

для функції трьох змінних 

 

Функція
2 2 4

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x       має мінімальне 

значення нуль в точці (2, 5, -2). Порівняння залежностей глибини пошуку мі-

німуму q  від кількості ітерацій it  зображено на рис. 4.9 для методу Нелдера 

і Міда та модифікованого методу. Червоною суцільною лінією зображено за-

лежність для розробленої модифікації, а синьою штриховою лінією зображе-

но залежність для методу Нелдера і Міда. З рис. 4.9 видно, що розроблена 

модифікація значно переважає над метод Нелдера і Міда. По швидкості зрос-

тання графіку залежності для модифікованого методу зрозуміло, що функція 

зменшує своє мінімальне значення дуже швидко при зміні похибки пошуку 
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мінімуму функції. При цьому залежність для модифікованого методу зміню-

ється по лінійному закону з меншим числом нерівномірностей і западин, на 

відмінно від методу Нелдера і Міда. Різке зростання залежності для модифі-

кованого методу, свідчить про те, що початковий симплекс обрано дуже вда-

ло.  

 

Рисунок 4.9 — Залежність глибини пошуку від кількості ітерації для методу 

Нелдера і Міда та модифікованого методу 

 

На рис. 4.10 зображено залежність глибини пошуку q  від кількості роз-

рахунків функції ko . Червоною суцільною лінією зображено залежність для 

модифікованого методу, а синьою пунктирною лінією зображено залежність 

для методу Нелдра і Міда. Характер залежностей від кількості розрахунків 

функції схожий з характером залежності від кількості ітерації. З рис. 4.10 ви-

дно, що розроблена модифікація переважає над методом Нелдера і Міда по 

кількості розрахунків функції. Кількість розрахунків функції має важливе 

значення при оцінці якості методів оптимізації, адже вона впливає на затрати 

ресурсів комп’ютера, так і затрат часу. При похибці 1210  перевага МСМ по 

кількості розрахунків функції над методом Нелдера і Міда складає приблизно 
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19% , при похибці 910  – 20% , при похибці 610  – 14%   і при похибці 310  

– 1% . 

 

Рисунок 4.10 — Залежність глибини пошуку від кількості ітерації для методу 

Нелдера і Міда та модифікованого методу 

З рис. 4.9 та 4.10 видно, що для функції трьох змінних розроблена моди-

фікація працює ефективніше, ніж метод Нелдера і Міда.  

В табл. 4.3 відображені числові значення кількості розрахунків функції 

та кількості ітерацій в залежності від похибки пошуку екстремуму, яка змі-

нюється в діапазоні від 0,01 до 
1210

 для модифікованого методу та методу 

Нелдера і Міда. 

З табл. 4.3 видно, що не залежно від похибки пошуку розроблена моди-

фікація виконує менше ітерацій та менше розрахунків функції. З даних цієї 

таблиці можна зробити висновок, що за рахунок одновимірного пошуку та 

відсутності операції стиснення, симплекс рухається до точки мінімуму з бі-

льшою швидкістю. За рахунок редукції досягається потрібна точність. А за 

рахунок операції переміщення відбувається рух симплексу в напрямку міні-

муму функції. Перевага модифікації над методом Нелдера і Міда збільшуєть-
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ся із зростанням похибки пошуку екстремуму. Так вже при похибці 
1210

 рі-

зниця в кількості ітерацій досягає 95 (перевага в 26 %), а різниця в кількості 

розрахунків функції досягає значення 160 (перевага в 19%). Такі значення 

досягнуто за рахунок об’єднання операції переміщення та редукції. В резуль-

таті цих операцій формується симплекс, який зі значною швидкістю, яку ви-

дно на рис. 4.5 та 4.6, рухається до точки екстремуму. 

Таблиця 4.3 Порівняння результатів роботи методу Нелдера і Міда та 

його модифакації. 

Похибка 

пошуку   

Кількість 

ітерацій, ме-

тод Нелдера і 

Міда 

Кількість 

ітерацій, мо-

дифікований 

метод 

Кількість розра-

хунків функції, 

метод Нелдера і 

Міда 

Кількість розра-

хунків функції, 

модифікований 

метод 

210
 66 44 154 112 

310
 70 63 168 161 

410
 125 84 284 213 

510
 182 116 407 290 

610
 199 155 447 386 

710
 249 178 553 442 

810
 267 224 598 554 

910
 339 247 763 614 

1010
 348 261 790 653 

1110
 354 265 808 665 

1210
 363 268 835 675 

 

З отриманих даних, відображених на рис. 4.9 та 4.10 і таблиці 4.3 робимо 

висновок, що для функції трьох змінних на прикладі функції 

2 2 4

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x       розроблена модифікація пра-
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цює ефективніше. Під ефективністю розуміється кількість ітерацій та кіль-

кість розрахунків функції для пошуку точки мінімуму. 

Найскладнішою з усіх розглянутих функцій є функція Розенброка. Дос-

лідження функції Розенброка здійснюється при побудові початкового регу-

лярного симплексу в точці (-1.2, 1) та довжині ребра, що дорівнює 1,1. Дов-

жина ребра обрана експериментально з метою якомога якісніше відобразити 

роботу розробленої модифікації на прикладі вищезазначеної функції. 

На рис. 4.11 зображено залежність глибини пошуку q  мінімуму функції 

Розенброка від похибки пошуку   використовуючи модифікований метод. З 

цього рисунку видно, що, на відмінно від функції 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    , для 

функції Розенброка залежність більш полога і нерівномірна, присутні полич-

ки на графіки, що свідчать про те, що функція Розенброка є більш складною 

для розробленої модифікації. Пологість та нерівномірність можна ще пояс-

нити формою самої функції. Тобто симплекс в модифікованому методі через 

відсутність операції стиснення не так швидко рухається до точки мінімуму. 

На рис. 4.12 наведена порівняння залежності глибини пошуку q  від кі-

лькості ітерацій ko  для модифікованого методу та методу Нелдера і Міда. 

Червоною суцільною лінією зображено залежність для розробленої модифі-

кації, а синьою штриховою показано залежність для методу Нелдера і Міда. З 

рисунку видно, що розроблено модифікація з функцією Розенброка працює 

на рівні з методом Нелдера і Міда. По кількості розрахунків функції розроб-

лена модифікація суттєво не переважає над методом Нелдера і Міда. Проте, 

досягнуто більшої глибини пошуку екстремуму, ніж для методу Нелдера і 

Міда при похибці 
1210

. 
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Рисунок 4.11 — Залежність глибини пошуку від похибки (критерія) по-

шуку для функції Розенброка 

 

Рисунок 4.12 — Залежність глибини пошуку від кількості розрахунків для 

функції Розенброка 

  

З отриманих даних, наведених в цьому розділі, можна зробити висновок, 

що розроблена модифікація в порівнянні з методом Нелдера і Міда працює 

ефективніше по критерію затрат ресурсів комп’ютера. Для функцій двух 
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змінних виду 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x   та 
2 2

1 2 1 2( , ) 4f x x x x    модифікований 

метод працює краще, ніж для функції Розенброка. Це обумовлено складністю 

функції Розенброка і можливо, присутністю лише однієї операції, що змінює 

напрямок руху симплекса за рахунок деформації симплексу. Хоча, на відмін-

но від першої та другої функцій, для функції Розенброка вдалося досягти бі-

льшого значення глибини пошуку, в порівнянні з методом Нелдера і Міда. 

Для функції 
2 2

1 2 1 2( , )f x x x x 
 
модифікований метод значно переважає 

над методом Нелдера і Міда по залежності глибини пошуку екстремуму від 

кількості розрахунків функції.. Це обумовлене простою формою фігури, яку 

описує ця функція. Для цієї функцій вдалося досягти переваги в 26 % в порі-

внянні з методом Нелдера і Міда по кількості розрахунків функції. 

Для функцій трьох змінних, описаних в цьому розділі, модифікація пра-

цює ефективніше методу Нелдера і Міда як по кількості ітерацій, так і по кі-

лькості розрахунків функції. Так вдалося досягти переваги в 52 % по кількос-

ті розрахунків функції в порівнянні з методом Нелдера і Міда для третьої фу-

нкції  
2 2 2

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x      . Для четвертої функції 

2 2 4

1 2 3 1 2 3( , , ) ( 2) ( 5) ( 5)f x x x x x x     
 

досягнуто значно більшої 

глибини пошуку екстремуму (різке зростання) за рахунок вдало обраного по-

чаткового симплексу. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1 Вступ 

В цьому розділі проводиться аналіз середовища, в якому відбувалося ро-

зроблення, робота та аналіз модифікованого методу та програмного продукту 

до нього на основі санітарних норм України. 

Проводиться дослідження роботи модифікації симплексного методу та 

розробка програмного продукту до цього методу, що пов’язане з роботою на 

персональному комп’ютері. 

Работа персонального комп’ютера впливає на фізико-хімічні чинники 

середовища: температура і вологість, електромагнітне випромінювання, ста-

тична електрика, вміст кисню та вуглекислого газу. 

Організація робочого місця з порушення норм санітарії призводить до 

загальної та локальної напруги м’язів шиї, тулубу, верхніх кінцівок, викрив-

лення хребта і розвитку остеохондрозу, зміні внутрішнього тиску у оці та ін-

ших проблем з органами зору. 

5.2 Аналіз приміщення 

Приміщення, в якому проводиться дослідження дипломної роботи, наве-

дено на рис. 5.1. Приміщення має одностороннє природне освітлення (вікно: 

висота = 1,5 м, ширина = 2,5 м) і загальне штучне освітлення. Стіни і стеля 

обклеєні штучними шпалерами, підлога вкрита світлим ламінатом. У примі-

щенні відсутні сильні вібрації та шкідливі речовини. Склад повітря в нормі.  

Приміщення має довжину 3,5 м, ширину 2,5 м, висоту стелі 2,7 м. Кіль-

кість робочих місць – одне. Приміщення знаходиться на сьомому поверсі 

квартирного будинку. Площа – 8,75 
2м , об’єм – 23,625 

3м . Отримані зна-

чення разом з нормативним (згідно [11]) наведені в таблиці 5.1. 
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Рисунок 5.1 – План приміщення 

Таблиця 5.1 – Фактичні та нормативні значення параметрів приміщення 

Параметр Норма Реальне значення 

Площа, S не менше 6 
2м  8,75 

2м  

Об’єм, V не менше 15 
3м   23,625 

3м  

 

Можна зробити висновок, що отримані показники відповідають існую-

чим нормам та вимогам. 

Основні вимоги до організації робочого місця згідно [11] і відповідно 

фактичні значення для робочого місця, за яким виконується робота наведені 

в табл. 5.2: 
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Таблиця 5.2 – Характеристика робочого місця 

Найменування параметра 
Значення 

Фактичне Нормативне 

Висота робочої поверхні, мм 700 680 - 800 

Висота простору для ніг, мм 700 не менше 600 

Ширина простору для ніг, мм 700 не менше 500 

Глибина простору для ніг, мм 700 не менше 650 

Висота поверхні сидіння, мм 500 400 – 500 

Ширина сидіння, мм 400 не менше 400 

Глибина сидіння, мм 400 не менше 400 

Висота поверхні спинки, мм 500 не менше 300 

Ширина опорної поверхні спинки, мм 400 не менше 380 

Радіус кривини спинки в горизонталь-

ній площині, мм 
400 400 

Відстань від очей до дисплею, мм 700 700-800 

 

Крісло є підйомно-поворотним, має підлокітники і можливість регулю-

вання за висотою і кутом нахилу спинки. Екран монітору знаходиться на від-

стані 0,7 м. Таким чином, за всіма параметрами робоче місце відповідає нор-

мативним вимогам. 

З обладнання в приміщенні знаходиться 1 комп’ютер та 2 монітори 

ViewSonic VX922 27”. На все обладнання є паспорт та інструкція з експлуа-

тації українською мовою. Згідно супроводжувальної документації обладнан-

ня відповідає стандартам України і його можна використовувати без загрози 

для здоров’я та життя працюючих. 

5.3 Мікрокліматичні умови 

Згідно [13] цю роботу можна віднести до категорії легка 1а. Джерелами 

тепла в цьому приміщенні є люди, електроустановки, освітлювальні прилади 

в темний час доби і система опалювання зимою. Операторам виділяється до 
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120 Ккал теплової енергії на годину. Оптимальні та фактичні значення пара-

метрів мікроклімату приведені в таблиці 5.3. Для підтримання мікроклімату в 

приміщенні встановлено систему кондиціонування. 

 

Таблиця 5.3 – Значення мікроклімату 

Період року Параметр Оптимальний Фактичний 

Теплий 

Температура 23 – 25 °С 23 °С 

Вологість 40 – 60 %  40% 

Швидкість повітря   0,1 м/с 

Холодний 

Температура 22 – 24 °С 22 °С 

Вологість 40 – 60 % 50 % 

Швидкість повітря   0,1 м/с 

 

Всі показники задовольняють вимогам, що зазначені в [13] для робіт ка-

тегорії легка 1а і є задовільними для здоров’я людини. 

5.4 Освітлення 

Природне освітлення в приміщенні здійснюється за допомогою вікна, 

площа якого складає 
2' 2,5 1,5 3,75S ì    та являється боковим освітлен-

ням. 

Штучне освітлення здійснюється за допомогою світлодіодних ламп бі-

лого світіння. 

Робота з дисплеєм ПЕОМ за розрядом зорових робіт відноситься до III 

розряду. Загальна освітленість робочого місця повинна становити від 200 до 

400 лк. 

При штучному освітленні нормуються наступні величини [12]: 

 E (лк) – найменша припустима освітленість; 

 M - показник дискомфорту; 

 pK  (%) – коефіцієнт пульсації освітленості. 
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Перевіримо відповідність нормам фактичних параметрів штучного осві-

тлення в приміщенні. Номінальний світловий потік лампи білого світіння ЛБ-

40 лФ  = 3120 мм. 

У приміщенні застосовуються світильники, у яких встановлено 2 лампи. 

Висота підвісу світильника визначимо за формулою: 

c p nh H h h h    , де 

H  - висота приміщення, м; ch  - висота світильника, м; 
ph  - відстань від 

стелі до підвісу, м; nh  - висота робочої поверхні, м. 

Для розглянутого приміщення: 

H =2,7 м, ch = 0,2 м; 
ph  = 0,18 м, nh  = 0,7 м. 

Звідси: 

2,7 0,2 0,18 0,7 1,62h       м. 

Світильники розташовані в один ряд. Відстань між світильниками 2 ме-

тра, відстань від ряду до стіни 0,8 м. 

Приміщення має наступні габарити: 

 довжина 3,5A  м; 

 ширина 2,5B   м. 

Визначимо освітленість у робочій точці. Для розрахунку загальної рів-

номірної освітленості при горизонтальній робочій поверхні використовуємо 

метод коефіцієнта використання світлового потоку. 

Розрахунок світлового потоку світильника здійснюється за формулою: 

3E K S Z
Ф

N 

  



, де 

N  - число світильників у приміщенні, 2 2 4N    ; 

  - коефіцієнт використання світлового потоку; 

Ф  - світловий потік; 

3K  - коефіцієнт запасу, 3K =1,5; 
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Z  - коефіцієнт нерівномірності; 

S  - плоша приміщення; 

E  - освітленість, створювана всіма світильниками. 

Звідси одержуємо формулу для розрахунку освітленості на робочому мі-

сці: 

3

Ф N
E

K S Z

 


 
. 

Коефіцієнт використання світлового потоку n  залежить від наступних 

факторів: 

 ККД, по кривій розподілу сили світла світильника; 

 коефіцієнт відбиття стелі 
pR  і стін cR ; 

 висоти підвісу світильників 
ph ; 

 показника приміщення i . 

Показник приміщення обчислюється за формулою: 

( )

A B
i

h A B




 
. 

Отримаємо: 

3,5 2,5
0,9

1,62 (3,5 2,5)
i


 

 
. 

Відомо, що стеля і стіни пофарбовані в світло-блакитний та світло-сірий 

кольори. Тому приймаємо, що: 

70%pR  , 50%cR  . 

Звідси: 42%  . 

3120 4 0,42
363,05

1,5 8,75 1,1
E
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Фактична освітленість на робочому місці становить 363 лк, що відпові-

дає вимогам до III розрядку зорової роботи. Можна зробити висновок, що для 

роботи з дисплеєм цілком достатньо існуючих джерел світла. 

5.5 Шум і вібрації 

Джерелом шуму в приміщенні є комп’ютер. Кулери комп’ютера є сучас-

ними і мають низький рівень шуму за рахунок використання підшипників зі 

самостабілізуючимся тиском рідини. Згідно технічної документації шум 

обумовлений кулером в блоці живлення складає 7 – 12 дБ, кулером процесо-

ра – 7 – 12 дБ, загальний – 20 дБ.  

Враховуючи незначний рівень шуму від персонального комп’ютера та 

незначний рівень фонового шуму від іншого устаткування – сумарний рівень 

шумового забруднення приміщення не перевищує максимально допустимий 

рівень коригованої звукової потужності і складає не більше 50 дБ. 

При роботі з персональним комп’ютером в робочому приміщенні зна-

чення характеристик вібрації на робочих місцях не повинна перевищувати 

допустимих значень (50 дБА для операторів ПК).  

5.6 Випромінювання 

У приміщенні відсутні ультрафіолетові, інфрачервоні та електромагнітні 

випромінювання, тому що всі монітори ПК вироблені на основі OLED мат-

риці, підсвітка якої здійснюється за рахунок органічних світлодіодів, що не 

має сильного електромагнітного випромінювання і сертифіковані в Україні. 

5.7 Оцінка умов безпеки праці 

В приміщенні для запобігання виникнення електротравм застосовано на-

ступні технічні заходи і засоби: 

 величина напруги мережі 380 220  В (міжфазна лінійна і фазна); 

 електромережа в приміщенні розведена в спеціальних каналах стін 

і підлоги; 
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 всі струмопровідні елементи (в першу чергу дроти) вкриті ізоля-

ційними матеріалами; 

 в джерелі безперебійного живлення персонального комп’ютера 

використовується механічне захисне блокування, що забезпечує 

вимикання напруги при його відкриванні. 

Можна зробити висновок, що дане приміщення задовольняє нормам 

електробезпеки для встановлення ПК. 

Пожежна безпека. У приміщенні, що розглядається, можуть горіти на-

ступні предмети: вироби з дерева, пластмас, тканини і папір, ламінат. Горючі 

рідини, пил та волокна у приміщенні не використовуються і не виділяються, 

тому приміщення відноситься, згідно нормативної документації, до зони П-

IIа [14] і до категорії пожежної безпеки B. 

Ймовірними причинами виникнення пожежі можуть бути несправна ро-

бота електрообладнання (кабелів, розеток), короткі замикання внаслідок ви-

ходу з ладу чи експлуатації несправного електроустаткування (ПЕОМ, пери-

ферійні пристої), порушення правил протипожежної безпеки тощо. 

Експлуатація ліній електромережі практично повністю унеможливлює 

виникнення електричного джерела загорання внаслідок короткого замикання 

та перевантаження проводів, а автоматичні запобіжники миттєво відключа-

ють ділянку мережі у разі перевантаження чи замикання. Застосовуються 

дроти з важкогорючою чи негорючою ізоляцією. Блок живлення комп’ютера 

оснащений автоматичним вимикачем у разі перевантаження чи стрибка на-

пруги у мережі. 

Комплекс заходів для своєчасного попередження пожеж у приміщенні та 

оперативного реагування у разі їх виникнення: 

 заборона використання відкритого вогню у приміщенні; 

 автомати на кожній ланці мережі для запобігання перевантаження 

та замикання; 

 обов’язковий інструктаж персоналу з питань охорони праці; 

Ма
кси
ме
ць

 Д.
 В.

, К
іВР
А, 

20
16



70 

 

 інструктаж з правил пожежної безпеки у приміщення з ПК; 

 наявність системи автоматичної пожежної сигналізації з димовими 

пожежними оповіщувачами; 

 ступінь вогнестійкості будівлі, у якій розташовано приміщення – 

II; 

 наявність шляхів евакуації при виникненні пожежі; 

 призначення особи, що відповідає за пожежну безпеку; 

 розміщення схеми евакуації людей при пожежі і ознайомлення з 

нею персоналу. 

Приміщення має один вихід, оскільки в ньому працює менше 25 чоловік. 

Будинок має два виходи – головний і запасний. Коридор між приміщеннями 

має два виходи на різні сходи, одні з яких ведуть до головного виходу, а дру-

гі – до спеціального евакуаційного виходу. 

Для гасіння пожежі кожна кімната обладнана ручними вуглекислотними 

вогнегасниками ВВК-1,4 [15]. У загальному коридорі встановленні пінні вог-

негасники ВВП. Призначена особа, що відповідає за дотримання персоналом 

вимог пожежної безпеки. Розроблен план евакуації персоналу і найбільш ко-

штовного устаткування (майна). Співробітники ознайомлені з порядком і 

планом евакуації під розпис. Шляхи евакуації відповідають вимогам. 

5.8 Відповідність приміщення встановленим нормам 

Аналіз умов праці в розглянутому робочому приміщенні показав, що 

умови праці відповідають вимогам, оскільки площа та об’єм не менше нор-

мативних значень, рівні шумів, вібрації і загазованість не перевищують нор-

мативних обмежень. 

Для підтримки параметрів мікроклімату в приміщенні встановлено раді-

атор центральної водяної системи опалення, що складається з 7 секцій, та си-

стему кондиціонування. 
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Ергономіка робочого місця і режим зорової роботи задовольняють вимо-

гам і сприяють зниженню втоми. Параметри та властивості робочого крісла 

відповідають вимогам і дає змогу зменшити навантаження на кінцівки тіла 

оператора ПК. Розташування моніторів ПК відповідає вимогам. 
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ВИСНОВКИ 

1. Розглянувши особливості роботи симплексного методу Нелдера і Мі-

да встановлено такі його недоліки: виродження симплексу за рахунок опера-

цій розтягнення та стиснення, необхідність декілька разів запускати метод 

для пошуку екстремуму. Для усунення цих недоліків запропоновано викори-

стання операцій переміщення та однонаправлений пошуку екстремуму в 

МСМ.  

2. На основі комп’ютерного моделювання встановлено, що використо-

вуючи МСМ для першої функції двох змінних кількість розрахунків функції 

зменшується на 33 %, для другої функції двух змінних – на 26 %. Встановле-

но, що найкращі результати отримані при дослідженні функцій трьох змін-

них. При дослідженні першої функції трьох змінних кількість розрахунків 

функції зменшується на 52 % , а для другої функції трьох змінних – на 20 %. 

При дослідженні другої функції трьох змінних кількість ітерацій зменшуєть-

ся на 26 % у порівнянні з методом Нелдера і Міда.  

3. Встановлено, що для функції Розенброка використання модифікова-

ного методу не зменшує кількість розрахунків функції у порівнянні з мето-

дом Нелдера і Міда. Але для функції Розенброка досягнуто збільшення гли-

бини пошуку екстремуму на 2% у порівнянні з методом Нелдера і Міда. 

4. Розроблена програма завдяки графічному інтерфейсу дозволяє буду-

вати лінії рівня графіку функції багатьох змінних , що досліджується, відо-

бражати рух симплексу на цьому графіку та виводити в таблицю поточне мі-

німальне значення функції при роботі з методом Нелдера і Міда чи МСМ. 

Програма включає можливість масштабування графіку функції, що дає змогу 

більш детально оцінити знайдений екстремум функції. Ма
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ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Підстави для проведення роботи 

Термін виконання: 01 травня 2016 р. – 31 травня 2016 р. 

Мета, призначення дипломної роботи та вихідні дані для проведення 

    Мета. Головною метою дипломної роботи є дослідження симплексно-

го методу деформованого багатогранника для мінімізації функції багатьох 

змінних, розробка на його основі модифікованого методу. Порівняння та до-

слідження результатів роботи модифікованого методу з методом Нелдера і 

Міда. 

Основні завдання дипломної роботи: 

 дослідження алгоритму симплексного методу Нелдера і Міда; 

 розробка модифікації симплексного методу; 

 порівняння роботи методу Нелдера і Міда та модифікованого ме-

тоду на прикладі декількох функцій; 

 розробка програмного забезпечення для аналізу симплексного та 

модифікованого методів мінімізації функцій. 

    Призначення. Вирішення питання оптимізації роботи симплексного 

методу мінімізації функцій Нелдера і Міда шляхом його оптимізації за раху-

нок розробки модифікованого методу та порівняння роботи обох методів на 

наборі функцій. 

    Актуальність. Оцінка параметрів та характеристик радіотехнічних 

компонентів, кіл та пристроїв, що пов’язане з використання методів оптимі-

зації та мінімізації функцій, що описують фізико–технічні процеси та явища 

в них. До цих методів також відноситься симплексний метод Нелдера і Міда. 

Модифікація та дослідження ефективності симплексного методу Нелдера і 

Міда є необхідною умовою отримання оптимальних результатів при оцінці 

параметрів та характеристик радіотехнічних пристроїв. 
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Наукова цінність. В результаті виконання дипломної роботи створено 

модифікацію симплексного методу. Модифікований метод повинен покра-

щити ефективність роботи Нелдера і Міда за рахунок зменшення кількості 

розрахунків функції та збільшення похибки знайденої точки екстремуму. 

Основна науково-технічна ідея роботи. Основна ідея дипломної робо-

ти полягає в дослідженні особливостей модифікованого симплексного мето-

ду Нелдера і Міда мінімізації функцій. Порівняння методу Нелдера і Міда з 

модифікованим на прикладі набору функцій. Розробка програмного забезпе-

чення, яка дозволить використовувати обидва методу і порівнювати резуль-

тати в режимі реального часу. Такий узагальнений підхід до оцінки симплек-

сного методу дасть змогу отримати нові рішення з питання мінімізації функ-

цій та вказати на головні переваги та недоліки цього методу. 

Вимоги до виконання дипломної роботи: 

 розробка модифікації симплексного методу Нелдера і Міда. Ро-

зробка модифікованого алгоритму; 

 розробка програмного забезпечення для реалізації алгоритмів 

симплексного методу Нелдера і Міда та його модифікації; 

 експериментальне порівняння та дослідження методу деформова-

ного багатогранника Нелдера і Міда та його модифікації на одна-

ковому наборі функцій. 

Таблиця 1. Етапи виконання дипломної роботи. 

№ 
Етап та його зміст 

Термін ви-

конання 
Результат 

1 Розробка технічного завдан-

ня. Аналіз різних алгоритмів 

мінімізації функцій. 

01.05.2016– 

05.05.2016 

Технічне завдання. Огляд 

існуючих методів мінімі-

зацій функцій. 

2 Дослідження та оцінка алго-

ритму симплексного методу 

Нелдера і Міда. 

06.05.2016 – 

09.05.2016 

Опис симплексного мето-

ду Нелдера і Міда. 
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3 Програмна реалізація алго-

ритму симплексного методу. 

10.05.2016 –  

14.05.2016 

Алгоритм симплексного 

методу. Програмна реалі-

зація симплексного мето-

ду. 

4 Експериментальна оцінка 

методу Нелдера і Міда на 

прикладі набору функцій. 

15.05.2016 – 

16.05.2016 

Результати використання  

методу на наборі функ-

цій. Програмний модуль з 

можливістю оцінити ре-

зультати через інтерфейс 

користувача. 

5 Розробка і програмна реалі-

зація алгоритму модифікації 

симплексного методу. 

17.05.2016 –  

19.05.2016 

Алгоритм модифіковано-

го симплексного методу. 

Програмний модуль з 

можливістю оцінити ре-

зультати через інтерфейс 

користувача. 

6 Експериментальна оцінка 

модифікації симплексного 

методу на прикладі набору 

функцій. 

20.05.2016 – 

23.05.2016 

Результати використання 

модифікованого методу 

на наборі функцій. Про-

грамний модуль з можли-

вістю оцінити результати 

через інтерфейс користу-

вача. 

7 Порівняння результатів, 

отриманих методом Нелдера 

і Міда та модифікованим 

методом, на наборі функцій. 

24.05.2016 –  

27.05.2016 

Аналіз результатів, отри-

маних від симплексного 

методу та від його моди-

фікації. Програмний мо-

дуль з можливістю порів-

няти результати виконан-
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ня двох методів через ін-

терфейс користувача. 

8 Узагальнення і аналіз ре-

зультатів досліджень. 

28.05.2016 –  

02.06.2016 

Пояснювальна записка 

дипломної роботи. 

 

Очікувані результати. Розроблено модифікацію  на основі симплексно-

го методу Нелдера і Міда мінімізації функцій багатьох змінних. Модифікова-

ний метод дає змогу зменшити кількість розрахунків функції при пошуку ек-

стремуму та отримати кращу глибину пошуку (більш точний результат міні-

муму функції). 

Результати роботи будуть використані в інженерних розрахунках, зок-

рема студентських роботах, а також в подальших дослідженнях ефективності 

використання методів оптимізації функцій, що описують процеси та явища в 

радіотехнічних пристроях. 

Матеріали, що надаються після закінчення роботи: 

 технічне завдання; 

 огляд літературних джерел; 

 опис симплексного методу Нелдера і Міда; 

 розробка модифікованого методу на основі симплексного методу 

Нелдера і Міда; 

 результати порівняння роботи методу Нелдера і Міда та його мо-

дифікації; 

 програмний додаток для оцінювати результати роботи через інте-

рфейс користувача. 

Вимоги щодо технічного захисту інформації. В роботі відсутні обме-

ження за пп.11-11.5 Тимчасового Переліку 1992 р., немає відомостей, 

опублікування яких відповідно до «Зводу відомостей, що становлять держав-

ну таємницю» (затверджено наказом СБУ № 440 від 12.08.2005) і «Переліку 
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конфіденційної інформації МОН України» від 14.02.2002 р. № 5 ДСК, тому 

робота виконується у відкритому порядку. 

Порядок прийому і приймання НДР. Результати роботи у вигляді 

розділів подаються на перевірку керівникові. По закінченню виконання ди-

пломна робота представляється та затверджується завідуючим кафедри та 

захищається на Державній екзаменаційній комісії. 

 

Керівник дипломної роботи     /С.Б. Тарабаров/ 

 

Виконавець ДР       /Д.В. Максимець/ 
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ДОДАТОК Б. КЛАС ОПИСУ ТОЧКИ В ПРОСТОРІ 

class Vertex { 

private double x, y, z, t; 

public double X { 

get { return x; } 

set { x = value; } 

} 

public double Y { 

get { return y; } 

set { y = value; } 

} 

public double Z { 

get { return z; } 

set { z = value; } 

} 

public double T { 

get { return t; } 

set { t = value; } 

} 

public Vertex() { 

x = 0; y = 0; z = 0;  t = 0; 

} 

public Vertex(double X, double Y) { 

x = X; y = Y; z = 0; t = 0; 

} 

public Vertex(double X, double Y, double Z) { 

x = X; y = Y; z = Z; t = 0; 

} 

public Vertex(double X, double Y, double Z, double T) { 
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x = X; y = Y; z = Z; t = T; 

} 

public static Vertex operator + (Vertex left, Vertex right) { 

return new Vertex(left.X + right.X, left.Y + right.Y, left.Z + 

right.Z, left.T + right.T); 

} 

public static Vertex operator /(Vertex v, double q) { 

if (q == 0) 

return v; 

return new Vertex(v.X / q, v.Y / q, v.Z / q, v.T / q); 

} 

public static Vertex operator *(Vertex v, double d) { 

return new Vertex(v.X * d, v.Y * d, v.Z * d, v.T * d); 

} 

public static Vertex operator -(Vertex left, Vertex right) { 

return new Vertex(left.X - right.X, left.Y - right.Y, left.Z - 

right.Z, left.T - right.T); 

} 

public static Vertex operator +(Vertex v, double num) { 

return new Vertex(v.X + num, v.Y + num, v.Z + num, v.T + 

num); 

} 

public static Vertex operator +(double num, Vertex v) { 

return v + num; 

} 

public static double Dist(Vertex v1, Vertex v2) { 

return Math.Sqrt((v1.X - v2.X) * (v1.X - v2.X) + (v1.Y - v2.Y) 

* (v1.Y - v2.Y) + (v1.Z - v2.Z) * (v1.Z - v2.Z) + (v1.T - v2.T) * (v1.T 

- v2.T)); 

} 
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public void Out() { 

Console.WriteLine("x = " + X + "; y = " + Y + "; z = " + Z + "; t 

= " + T); 

} 

} 
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ДОДАТОК В. КЛАС ОПИСУ СИМПЛЕКСУ 

class Simplex { 

         private int dimension; 

         private Vertex[] v;            

         public Vertex[] V { 

              get { return v; } 

         }  

         public Simplex(int dimension, Vertex startingVertex, double 

sideLength) { 

              this.dimension = dimension; 

              v = BuildRightSimplex(startingVertex, sideLength); 

         } 

         public void Out() { 

              for (int i = 0; i <= dimension; i++) 

                  V[i].Out(); 

              Console.WriteLine(); 

         } 

         private Vertex[] BuildRightSimplex(Vertex startingVertex, double 

sideLength) { 

              double r1 = sideLength * (Math.Sqrt(dimension + 1) + 

dimension - 1) / (dimension * Math.Sqrt(2)); 

              double r2 = sideLength * (Math.Sqrt(dimension + 1) - 1) / 

(dimension * Math.Sqrt(2)); 

              Vertex[] result = new Vertex[dimension + 1]; 

              result[0] = startingVertex; 

              if (dimension == 2) { 

                  result[0].Z = 0; 

                  result[0].T = 0; 
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                  result[1] = new Vertex(startingVertex.X + r1, 

startingVertex.Y + r2); 

                  result[2] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r1); 

              } 

              else if (dimension == 3) { 

                  result[0].T = 0; 

                  result[1] = new Vertex(startingVertex.X + r1, 

startingVertex.Y + r2, startingVertex.Z + r2); 

                  result[2] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r1, startingVertex.Z + r2); 

                  result[3] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r2, startingVertex.Z + r1); 

              } 

              else if(dimension == 4) { 

                  result[1] = new Vertex(startingVertex.X + r1, 

startingVertex.Y + r2, startingVertex.Z + r2, startingVertex.T + r2); 

                  result[2] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r1, startingVertex.Z + r2, startingVertex.T + r2); 

                  result[3] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r2, startingVertex.Z + r1, startingVertex.T + r2); 

                  result[4] = new Vertex(startingVertex.X + r2, 

startingVertex.Y + r2, startingVertex.Z + r2, startingVertex.T + r1); 

              } 

              return result; 

        } 

} 
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ДОДАТОК Г. КЛАС ОПИСУ СИМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ 

class SimplexAlgorithm { 

        private const int N_DIM = 2; 

        private const double PRECISION = 0.001; 

        private static int iteration_counter = 0; 

        private Boolean QuitCase(Simplex s) { 

            for (int i = 0; i <= N_DIM; i++) { 

                for (int j = 0; j <= N_DIM; j++) { 

                    if (Vertex.Dist(s.V[i], s.V[j]) > PRECISION) 

                        return false; 

                } 

            } 

            return true; 

        } 

        private double FuncRozenbrog(Vertex v) { 

            return 100 * (v.Y - v.X * v.X) * (v.Y - v.X * v.X) + (1 - v.X) * (1 - 

v.X); 

        } 

        private double Func1(Vertex v) { 

            return v.X * v.X + 4 * v.Y * v.Y; 

        }         

        private double Func3(Vertex v) { 

            return Math.Pow((v.X - 2), 2) + Math.Pow((v.Y - 5), 2) + 

Math.Pow((v.Z + 5), 4); 

        }         

        private double Func4(Vertex v) { 

            return Math.Pow((v.X + 10 * v.Y), 2) + 5 * Math.Pow((v.Z - v.T), 2) 

+ Math.Pow((v.Y - 2 * v.Z), 4) + 10 * Math.Pow((v.X - v.T), 4); 

        } 
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        private void Sort(Simplex smpl, double[] f) { 

            double f1; 

            Vertex v1; 

            for (int i = 0; i <= N_DIM; i++) { 

                for (int j = i; j >= 1; j--) { 

                    if (f[j - 1] > f[j]) { 

                        f1 = f[j]; 

                        v1 = smpl.V[j]; 

                        f[j] = f[j - 1]; 

                        smpl.V[j] = smpl.V[j - 1]; 

                        f[j - 1] = f1; 

                        smpl.V[j - 1] = v1; 

                    } 

                    else break; 

                } 

            } 

        } 

        public static double SimplexNMAlgorithm(Simplex smpl, double alpha 

= 1.0, double beta = 0.5, double gamma = 2.0) { 

            iteration_counter = 0; 

            SimplexAlgorithm nma = new SimplexAlgorithm (); 

            double[] f = new double[N_DIM + 1]; 

            double f_h, f_g, f_l, f_r, f_e, f_s, tempD; 

            Vertex x_h = new Vertex(); 

            Vertex x_g = new Vertex(); 

            Vertex x_l = new Vertex(); 

            Vertex x_r = new Vertex(); 

            Vertex x_e = new Vertex(); 

            Vertex x_s = new Vertex(); 

            Vertex x_c = new Vertex(); 
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            Vertex tempV = new Vertex(); 

            int i;  bool flag; 

 

            for (i = 0; i <= N_DIM; i++) 

                f[i] = nma.FuncRozenbrog(smpl.V[i]);    // Розрахунок значень 

функції на початковому симплексі 

            while (!nma.QuitCase(smpl)) // Перевірка на умову виходу 

            { 

                //Сортування.  

                nma.Sort(smpl, f); 

                x_h = smpl.V[N_DIM]; f_h = f[N_DIM]; 

                x_g = smpl.V[N_DIM - 1]; f_g = f[N_DIM - 1]; 

                x_l = smpl.V[0]; f_l = f[0]; 

                iteration_counter++; 

                //Розрахунок центру ваги симлпексу. 

                x_c.X = x_c.Y = 0; 

                for (i = 0; i < N_DIM; i++) 

                    x_c = x_c + smpl.V[i]; 

                x_c = x_c / N_DIM; 

                //Відображення. 

                x_r = (x_c * (1 + alpha)) - (x_h * alpha); 

                f_r = nma.FuncRozenbrog(x_r); 

                if (f_r <= f_l)  {   //Розтягнення 

                    x_e = (x_c * (1 - gamma)) + (x_r * gamma); 

                    f_e = nma.FuncRozenbrog(x_e); 

                    if (f_e < f_l) { 

                        smpl.V[N_DIM] = x_e; 

                        f[N_DIM] = f_e; 

                    } 

                    else { 
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                        smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                        f[N_DIM] = f_r; 

                    } 

                } 

                if ((f_l < f_r) && (f_r <= f_g)) {  

                    smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                    f[N_DIM] = f_r; 

                } 

                flag = false; 

                if ((f_h >= f_r) && (f_r > f_g)) {   

                    flag = true; 

                    tempD = f_h; 

                    tempV = x_h; 

                    smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                    f[N_DIM] = f_r; 

                    x_r = tempV; 

                    f_r = tempD; 

                } 

                if (f_r > f_h) flag = true; 

                if (flag) { //Стисення 

                    x_s = (x_h * beta) + (x_c * (1 - beta)); 

                    f_s = nma.FuncRozenbrog(x_s); 

                    if (f_s < f_h) { 

                        tempD = f_h; 

                        tempV = x_h; 

                        smpl.V[N_DIM] = x_s; 

                        f[N_DIM] = f_s; 

                        x_s = tempV; 

                        f_s = tempD; 

                    } 

Ма
кси
ме
ць

 Д.
 В.

, К
іВР
А, 

20
16



89 

 

                    else {   //Редукція 

                        for (i = 0; i <= N_DIM; i++) 

                            smpl.V[i] = (x_l) + (smpl.V[i] - x_l)/2; 

                    } 

                } 

            } 

            return f[0]; 

        } 

        public static double ModificationMove(Simplex smpl, double alpha = 

1.0, double gamma = 2.0)  { 

            iteration_counter = 0; 

            double moveCoefX, moveCoefY; 

            SimplexAlgorithm nma = new SimplexAlgorithm (); 

            double[] f = new double[N_DIM + 1]; 

            double f_h, f_g, f_l, f_r, f_e, tempD; 

            Vertex x_h = new Vertex(); 

            Vertex x_g = new Vertex(); 

            Vertex x_l = new Vertex(); 

            Vertex x_r = new Vertex(); 

            Vertex x_e = new Vertex(); 

            Vertex x_s = new Vertex(); 

            Vertex x_c = new Vertex(); 

            Vertex tempV = new Vertex(); 

            int i;  bool flag; 

            for (i = 0; i <= N_DIM; i++) 

                f[i] = nma.FuncRozenbrog(smpl.V[i]); 

            while (!nma.QuitCase(smpl)) {  

                nma.Sort(smpl, f); 

                x_h = smpl.V[N_DIM]; f_h = f[N_DIM]; 

                x_g = smpl.V[N_DIM - 1]; f_g = f[N_DIM - 1]; 
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                x_l = smpl.V[0]; f_l = f[0]; 

 

                iteration_counter++; 

                x_c.X = x_c.Y = 0; 

                for (i = 0; i < N_DIM; i++) 

                    x_c = x_c + smpl.V[i]; 

                x_c = x_c / N_DIM; 

                x_r = (x_c * (1 + alpha)) - (x_h * alpha); 

                f_r = nma.FuncRozenbrog(x_r); 

                if (f_r <= f_l) 

                {   // Шаг 4a. 

                    x_e = (x_c * (1 - gamma)) + (x_r * gamma); 

                    f_e = nma.FuncRozenbrog(x_e); 

                    if (f_e < f_l) { 

                        smpl.V[N_DIM] = x_e; 

                        f[N_DIM] = f_e; 

                        for (int j = 1; j <= N_DIM; j++) { 

                            smpl.V[N_DIM - j] = (smpl.V[N_DIM] - smpl.V[N_DIM - 

j]) * gamma + smpl.V[N_DIM - j]; 

                            f[N_DIM - j] = nma.FuncRozenbrog(smpl.V[N_DIM - j]); 

                        }                         

                    } 

                    else { 

                        smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                        f[N_DIM] = f_r; 

                    } 

                } 

                if ((f_l < f_r) && (f_r <= f_g)) { 

                    smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                    f[N_DIM] = f_r; 
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                } 

                flag = false; 

                if ((f_h >= f_r) && (f_r > f_g)) { 

                    flag = true; 

                    tempD = f_h; 

                    tempV = x_h; 

                    smpl.V[N_DIM] = x_r; 

                    f[N_DIM] = f_r; 

                    x_r = tempV; 

                    f_r = tempD; 

                } 

                if (f_r > f_h) flag = true; 

                if (flag) {    

   for (i = 0; i <= N_DIM; i++) 

                        smpl.V[i] = (x_l) + (smpl.V[i] - x_l) / 2; 

                } 

            } 

            return f[0]; 

        }         

    } 
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