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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація: 102 с., 4 рис., 26 табл., 5 додатків, 9 джерел. 

Ключові слова: ЕКСТРЕМУМ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, КІЛЬКІСТЬ 

ІТЕРАЦІЙ, ГЛИБИНА ПОШУКУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури 

потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделю-

ванні і оптимізації. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підви-

щення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої 

мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екст-

ремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи 

розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій. 

Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фі-

ксацією її прирощення. 

Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з вико-

ристанням фіксації її прирощення. 

Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослі-

дженні ефективності алгоритму. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науко-

вими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахун-

ків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розро-

блений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом 

найскорішого спуску. 

Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм но-

вого методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення 

функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого ме-

тоду з методом найскорішого спуску.  

Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні 

поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік. 
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ABSTRACT 

Master dissertation: 102 p., 4 fig., 26 tab., 5 applications, 9 sources. 

Keywords: EXTREMUM, OPTIMIZATION METHODS, NUMBER OF 

ITERATIONS, SEARCH DEPTH, EFFICIENCY. 

Actuality of theme. The growing complexity of the electronic device requires 

increased computing productivity in designing, modulating and optimizing. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the master's thesis is to 

increase the efficiency of the search for the extremum of the function. For the reali-

zation of the delivered goal, the following research objectives have been formed: the 

development of the algorithm for the search for the extremum of the function with 

fixation of its increment, the study of the effectiveness of the developed algorithm 

by an example of optimization of functions. 

Object of research — algorithm for the method of searching for an extremum 

of a function with fixation of its increment. 

Subject of research — the efficiency of the search for the extremum of the 

function using the fixation of its increment. 

Methods of research: methods of computer modeling - in the study of the 

effectiveness of the algorithm-rhythm. 

Scientific novelty of the obtained results. The most significant scientific 

results of the Master's thesis are: reducing the number of rosters, though not for all 

types of functions, and increasing the accuracy of the obtained values of the 

extremums of functions. The developed method for test functions has a gain 3 times 

before the method of the fastest descent. 

The practical value of the obtained results: the algorithm of the new method 

of searching for the extremum of functions using the increment of functions is 

developed. The comparative results of calculations of the developed method with 

the method of the fastest descent are offered. 

Publications: International Scientific and Technical Conference «Radio 

Engineering Field, Signals, Apparatus and Systems», 2018. 
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ВСТУП 

Сучасний світ вимагає від людства більш швидшого вирішення більшості 

завдань. Іншими словами, сучасність диктує свої вимоги для вирішення вели-

кої кількості поставлених задач. Основний акцент робиться на обмеженості 

часу та ресурсів. Рішення багатьох задач проектування зводиться до пошуку 

екстремуму функції якості радіоелектронної апаратури, яка відображає сте-

пінь відповідності поточних параметрів апаратури параметрам технічного за-

вдання на розробку. Для вирішення поставленого завдання винайдено багато 

ефективних методів. Щоб вирішити конкретну задачу потрібно правильно ви-

брати метод пошуку екстремуму. Обраний метод повинен давати кінцевий ре-

зультат з найменшими витратами.  

Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екст-

ремуму функції. Для цього буде розроблено алгоритм пошуку екстремуму фу-

нкції з фіксацією її прирощення. Дослідження ефективності роботи розробле-

ного алгоритму проводиться на прикладі оптимізації функцій. Розробка такого 

методу надасть користувачам нові можливості. Написана програма надає пе-

реваги над існуючими аналогами. Програма призначена для автоматизованого 

прямого пошуку мінімуму функцій n змінних. Проведено розрахунки декіль-

кох функцій.  
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1 АНАЛІЗ ТЗ 

Згідно ТЗ в роботі необхідно розробити алгоритм методу пошуку екстре-

муму функції з фіксацією її прирощення та програму його дослідження. Про-

вести аналогії з методом найскорішого спуску, показати недоліки та переваги 

даного методу над методом найскорішого спуску на прикладі тестових функ-

цій. Перша є квадратичною функцією з еліпсоподібною поверхнею одного рі-

вня; друга – біквадратна функція Розенброка з лініями одного рівня у вигляді 

вигнутих еліпсів, що суттєво ускладнює пошук її екстремуму 

Розрахунки функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 проведено з трьох різних поча-

ткових точок (10, 2); (10, 5) та (20, 5) з заданою точністю ε = 0,001. Функція 

𝑓2(𝑥1, 𝑥2) =  100(𝑥2 − 𝑥1
2)2 + (1 − 𝑥1)

2 з точністю ε = 0,001 із початкової то-

чки 𝑋(0) = [
−1,2

1
]. 

Для розробки програмного алгоритму використано мову програмування 

«С». 
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2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ 

Щоб вирішити певне поставлене завдання потрібно обрати математичний 

метод, який давав би кінцевий результат з найменшими витратами на обчис-

лення. Вибір методу в значній мірі визначається постановкою завдання, а та-

кож математичною моделлю об'єкта оптимізації, яка буде вибрана. В розділі 

розглянуто найпростіші та градієнтні методи, методи прямого пошуку 

функцій однієї і n змінних. 

Методи пошуку екстремуму розподіляють на методи нульового, першого 

та другого порядків [7, 9]. 

2.1 Найпростіші методи пошуку екстремуму функції 

При вивченнi екстремальних задач будь-якого класу важливе мiсце зай-

має питання про умови оптимальностi або умови екстремуму. Вони складають 

основу якісних методів теорії оптимізації, які вивчають властивості екстрема-

льних задач, використовуються при побудові і обгрунтуванні чисельних мето-

дів розв'язування цих задач, а також дозволяють у деяких випадках явно роз-

в'язати екстремальну задачу. Розрізняють такі методи [1]: функції однієї змін-

ної; функції n змінних. 

Розрiзняють необхiднi i достатнi умови екстремуму. Необхiдними є 

умови, яким повинна задовольняти точка, яка є розв'язком екстремальної за-

дачi. Достатнiми є умови, з яких випливає, що знайдена точка є точкою екст-

ремуму певного типу (точкою мiнiмуму чи максимуму) [2]. 

Найпростішими методами пошуку екстремуму є методи релаксації та 

ймовірнісний. 

2.1.1 Метод релаксації 

Метод релаксації (сканування) дозволяє знаходити не тільки локальні, але 

і глобальні екстремуми завдяки відсутності привязки вибору значень змінних 

до характеру поведінки функції, що досліджується. Метод ґрунтується на по-

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



14 

 

слідовному переборі (скануванні) значень параметрів оптимізації із деяким за-

даним кроком хі (i = 1, 2, …, n) зміни аргументів в середині дозволеної області 

зміни параметрів (хі min  хі  хі max) і запамятовуванні найкращого значення фу-

нкції, що досліджується [3]. 

2.1.2 Метод ймовірнісного пошуку 

Розвязання задач пошуку екстремума за методом імовірного пошуку 

(Монте-Карло) ґрунтується на генеруванні програмою послідовності псевдой-

мовірних значень змінних з рівномірним законом розподілу у допустимій об-

ласті, розрахунку значення цільової функції для цієї точки простору та за-

памятовуванні найкращої точки. Результат, що отримується за методом Мо-

нте-Карло, характеризується вірогідністю Р того, що для заданої кількості N 

випадкових проб розташування точки екстремума буде визначено з точністю 

. Таким чином, місткість n-вимірного куба з ребром  , визначений у долях 

від загальної місткості області пошуку – це є вірогідність попадання випадко-

вої проби у область . У випадку використання N випадкових проб, 

вірогідність попадання однієї з них в задану область становить  

P = 1 – (1 - ) N,  

де (1 - ) – вірогідність непопадання у задану область для однієї проби; (1-)N 

– вірогідність того ж для N випадкових проб. 

Таким чином, кількість N випадкових проб, необхідних для знаходження 

точки оптимума з вірогідністю Р і точністю  можна визначити за формулою: 

)1log(

)1log(






p
N .  

Так, наприклад, для вірогідності P=0,9  і точності =0,1 кількість проб 

становить N = 230. 

Алгоритм метода ймовірного пошуку включає наступні кроки: 

1) покласти k=1 і Qі min = 10100; 
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2) для всіх змінних xі (і = 1, 2, …, n) k-ої проби згенерувати сукупність із 

n випадкових значень з припустимого інтервалу за формулою 

xі =xі min + (x і max – xі min)  Rnd,  

де Rnd – функція генерації випадкових значень в інтервалі (0, 1); 

3) розрахувати значення функції Q = (Х(k)); 

4) якщо Q  Qі min, то покласти Qі min = Q і запамятати значення змінних; 

5) якщо k < k max , то покласти k = k +1 і перейти до п.2; вивести 

мінімальне значення функції та змінних і завершити розрахунки [3]. 

2.2 Методи прямого пошуку екстремумів функцій однієї змінної 

За допомогою чисельних методів можна знайти мінімум функції )(Xf  в 

деякому інтервалі bxа  , в якому, як передбачається, лежить мінімум, об-

числюючи значення функції в обраних точках даного інтервалу. Іноді це є 

єдино можлива стратегія пошуку. Виділяють такі методи: 

- пошук методом Фібоначі; 

- пошук методом «золотого перетину»; 

- квадратична інтерполяція та інші. 

Потрібно намагатися знайти положення мінімума найбільш ефективним 

методом, тобто за найменшу кількість розрахунків [1]. 

2.3 Методи прямого пошуку для функцій n змінних 

Багатовимірні методи оптимізації, засновані на обчисленні цільової фун-

кції )(xf , можна розділити на евристичні та теоретичні. У перших реалізу-

ються процедури пошуку за допомогою інтуїтивних геометричних уявлень. 

Дані методи забезпечують отримання приватних емпіричних результатів. Те-

оретичні методи засновані на фундаментальних математичних теоремах і во-

лодіють такими операційними властивостями як збіжність. 

Виділяють такі методи: метод Хука – Дживса (пробних кроків),метод 

Нелдера – Міда та ін. 
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Перед безпосереднім застосуванням методів прямого пошуку необхідно 

провести ряд заходів з підготовки завдання до вирішення, а саме: 

- виключити обмеження у вигляді рівностей; 

- визначити початкову допустиму точку. 

Незважаючи на те, що підстановка є найпростішим способом виключення 

обмежень — рівностей, не завжди виявляється можливим її здійснити. У 

цьому випадку проблема вирішується шляхом чисельного рішення рівняння 

щодо залежних змінних при заданих значеннях незалежних змінних, що вико-

ристали для оптимізації. Для визначення початкової допустимої точки доці-

льно використовувати процедуру випадкового пошуку. 

Методи прямого пошуку є методами, в яких використовуються тільки 

значення функції [7]. 

2.4 Градієнтні методи 

До градієнтних методів належать [3]: 

- метод найскорішого спуску; 

- метод Давідона – Флетчера – Пауелла; 

- метод Флетчера – Рівса та ін. 

Всі ітераційні процеси, в яких напрямок руху на кожному кроці збігається 

з антиградієнтом (градієнтом) функції, називаються градієнтними методами і 

відрізняються один від одного способами вибору довжини кроку α. 

Градієнтом диференційованої функції )(хf  в точці 0х  називається n-

мірний вектор )( 0хP , компоненти якого є частинними похідними функції f(x), 

обчисленими в точці 0х . 

Вектор  –  )( kxf   є напрямком найшвидшого зменшення функції )(хf  і 

називається антиградієнтом. Вибираючи в якості напрямку спуску kp  антиг-

радієнта функції )(хf  в точці 
kх , приходимо до ітераційного процесу виду  

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − αk𝑓
′(𝑥𝑘), αk ≥ 0.  
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Метод найскорішого спуску належить до групи градієнтних методів. Ви-

користання перших частинних похідних функції багатьох змінних, екстремум 

якої шукають, дозволяє побудувати її найпростішу модель (модель першого 

порядку). Використання більшої кількості інформації на поточній ітерації до-

зволяє зробити більш ефективніше крок пошуку екстремуму [7].  

Одновимірний пошук на k–ій ітерації ведеться у напрямку ξ = −∇𝑓(𝑋) 

антиградієнта  функції, що досліджується 

𝑋(𝑘+1) = X(𝑘) − α ∙ ∇𝑓(𝑘), 

де n – кількість аргументів функції; α > 0  - параметр одновимірного пошуку;  

𝛻𝑓 =

[
 
 
 
 
 

𝜕𝑓

𝜕𝑥1

𝜕𝑓

𝜕𝑥2…
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛]
 
 
 
 
 

 - градієнт функції в точці Х. 

Алгоритм пошуку екстремуму функції методом найскорішого спуску по-

требує виконання таких кроків: 

1)  покласти k=0; 

2)  розрахувати значення функції fk= f(Х(k))  і градієнт f(k) для заданої то-

чки Х(k) простору; 

3)  знайти точку Х(k+1), що відповідає мінімальному значенню функції  fm в 

напрямку -f(k) в результаті виконання ОП вздовж напрямку –f(k);  

4)  якщо Х(k+1)-Х(k) , то покласти k=k+1 і продовжити пошук, перейшо-

вши до п.2; 

5)  вивести результат і завершити пошук [4]. 
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3 РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ СХЕМ З 

ФІКСОВАНИМИ ПРИРОЩЕННЯМИ ФУНКЦІЙ 

Для знаходження екстремуму функції використовують методи нульового, 

першого та другого порядків. Вибір методу залежить від заданої функції. На-

приклад, метод Хука-Дживса (метод пробних кроків) не потребує розрахунку 

похідних але для знаходження екстремуму потрібна велика кількість обчис-

лень. В свою чергу метод Ньютона характеризується розрахунком матриці 

Гессе, на розрахунок якої піде чимало часу, адже задана початкова функція 

часто є складною [8]. 

Для вирішення вище вказаних проблем пропонується такий метод по-

шуку екстремуму, суть якого полягає у розрахунку та фіксації прирощення за-

даної функції. В результаті розрахунку прирощення буде отримано складові 

напрямку одновимірного пошуку з використанням інтерполяції [1]. 

3.1 Розробка алгоритму методу  

На першому етапі розрахунку потрібно задати та зафіксувати прирощення 

функції ∆𝑓. За допомогою значення градієнту функції в заданій початковій 

точці та фіксованому прирощенню ∆𝑓 знайдемо складові напрямку пошуку ξ.  

Наступний етап базується на одновимірному пошуці з використанням 

квадратичної інтерполяції. Одновимірний пошук грунтується на апроксимації 

функції Q() квадратичним поліномом змінної . Якщо функція Q() добре ін-

терполюється  квадратичним поліномом (наприклад, квадратична функція або 

функція загального типу поблизу екстремума), то її екстремум може бути 

знайдено за 1 ітерацію. 

Нехай [a, c] – інтервал невизначенності, що охоплює екстремум, а b 

(a<b<c) – його внутрішня точка і справедлива нерівність Q(a)>Q(b)<Q(c).  

Тоді оптимальне значення параметра ОП може бути розраховане за фор-

мулою: 

,
)()()(

)()()(

2

1 222222

cba

cba
m

fbafacfcb

fbafacfcb
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де fa, fb, fc – значення функції відповідно у точках a, b і c. 

При цьому значення  попадає в середину інтервала [a, c]. Нова точка по-

винна замінити одну із трьох старих точок при збереженні "вилки" функції 

Q(). Розрахунки повторюються, поки Q(k) – Q(k+1)  . Метод забезпечує 

квадратичну сходимість. Для пошуку мінімума квадратичної функції достат-

ньо 1 ітерації [4]. Процедура квадратичної інтерполяції включає такі кроки: 

1) розрахувати  значення функції f(α) и f(α+h); 

2) якщо f(α) < f(α+h), то третьою точкою доцільно вибрати α-h та розра-

хувати значення функції f(α-h); інакше третьою точкою вибрати точку α+2h 

та розрахувати значення функції f(α+2 h); 

3) використовуючи ці три точки, розрахувати  та обчислити f(). 

4) якщо різниця між аргументами двох найменших значень функції 

менше заданої точності ε  1, то розрахунки закінчуються. 

Якщо процедура не завершилася на кроці 4, то точка с найбільшим зна-

ченням функції відкидається і виконується перехід на крок 3. Але якщо, то-

чка з найбільшим значенням функції дозволяє визначити кінцеві межі інте-

рвалу невизначенності, в якому лежить мінімум, то доцільно залишити це 

значення та повернутися на крок 3. 

З отриманого значення напрямку пошуку ξ та параметра одновимірного 

пошуку α, а також початкової точки знаходимо наступну точку. Алгоритм 

зупиниться, коли відношення аргументу, який задається на початку розра-

хунку до аргументу на останній ітерації буде меншим за задану точність ро-

зрахунку ε. 

На рисунку 3.1 зображено структурну схему алгоритму методу. 
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Рисунок 3.1 — Структурна схема алгоритму пошуку екстремуму функції 
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Нижче наведено пошук екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 мето-

дом найскорішого спуску та розробленим методом. 

3.2 Приклад розрахунку функції методом найскорішого спуску 

Нехай треба знайти мінімум функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 починаючи з 

точки 𝑋(0) = [
10
5

]. 

Розв’язок. Значення функції в початковій точці f(10, 5) = 200. Градієнт 

функції в аналітичній формі: 

𝛻𝑓 = [

𝜕𝑓

𝜕𝑥1

𝜕𝑓

𝜕𝑥2

] = [
2𝑥1

8𝑥2
]. 

Перша ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(0) = [
10
5

]: ∇𝑓(0) = [
20
40

]. 

Робоча точка з координатами Х (поточне значення вектора аргументів) на 

першій ітерації переміщується у просторі вздовж напрямку f(0) за форму-

лами: 

𝑋(𝛼) = 𝑋(0) − α ∙ ∇𝑓(0) = [
10
5

] − α ∙ [
20
40

] = [
10 − 20α
5 − 40α

]. 

Одновимірний пошук реалізуємо в аналітичній формі, для чого підста-

вимо у функцію F поточне значення аргументів: 

𝑓(α)(0) = (10 − 20α)2 + 4(5 − 40α)2 = 200 − 2000α + 6800α2. 

Для визначення екстремума функції f(): 

𝜕𝑓(α)

𝜕α
= 13600α − 2000 = 0. 

Звідси оптимальне значення m параметра одновимірного пошуку на пе-

ршій ітерації: 

αm =
2000

13600
≈ 0,147. 

Таким чином, оптимальне значення вектора аргументів на першій іте-

рації: 
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𝑋(1) = 𝑋(0) − αm ∙ ∇𝑓(0) = [
10
5

] − 0,147 ∙ [
20
40

] = [
7,06

−0,88
]. 

При цьому значення функції у точці f (7,06; -0,88) = 52,94 зменшилося 

приблизно у 4 рази. 

Друга ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(1) = [
7,06

−0,88
]: ∇𝑓(1) = 

= [
14,12
−7,04

]. 

Скалярний добуток поточного і попереднього напрямків 

∇𝑓(1)𝑡 ∙ ∇𝑓(1) = [20 40] ∙ [
14,12
−7,04

] ≈ 0, 

свідчить, що згадані вектори приблизно нормальні один до одного. 

Таким чином, на другій ітерації: 

𝑋(2) = 𝑋(1) − αm ∙ ∇𝑓(1) = [
7,06

−0,88
] − α ∙ [

14,12
−7,04

] = [
7,06 − 14,12α
−0,88 + 7,04α

]. 

Функція f() та її похідна на другій ітерації: 

𝑓(α)(2) = (7,06 − 14,12α)2 + 4(−0,88 + 7,04α)2 = 52,94 − 248,94α +

+397,62α2; 

𝜕𝑓(α)(2)

𝜕α
= 795,24α − 248,94 = 0. 

Оптимальне значення m параметра одновимірного пошуку та значення 

вектора аргументів Х на другій ітерації : 

αm =
248,94

795,24
≈ 0,313. 

𝑋(2) = 𝑋(1) − αm ∙ ∇𝑓(1) = [
7,06

−0,88
] − 0,313 ∙ [

14,12
−7,04

] = [
2,64
1,32

]. 

На другій ітерації значення функції у точці f (2,64; 1,32)  13 зменшилося 

ще у 4 рази.  

Третя ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(2) = [
2,64
1,32

]: ∇𝑓(2) = [
5,28
10,56

]. 

Скалярний добуток поточного і попереднього напрямків пошуку 

∇𝑓(1)𝑡 ∙ ∇𝑓(2) = [20 40] ∙ [
5,28
10,56

] ≈ 0, 
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свідчить, що згадані вектори перпендикулярні один до одного. 

𝑋(3) = 𝑋(2) − αm ∙ ∇𝑓(2) = [
2,64
1,32

] − α ∙ [
5,28
10,56

] = [
2,64 − 5,28α
1,32 − 10,56α

]. 

Функція f() та її похідна на третій ітерації: 

𝑓(α)(3) = (2,64 − 5,28α)2 + 4(1,32 − 10,56α)2 = 13,94 − 139,39α +

+473,93α2; 

𝜕𝑓(α)(3)

𝜕α
= 947,86α − 139,39 = 0. 

Оптимальні значення m параметра одновимірного пошуку та значення 

вектора аргументів Х на третій ітерації : 

αm =
139,93

947,86
≈ 0,147. 

𝑋(3) = 𝑋(2) − αm ∙ ∇𝑓(2) = [
2,64
1,32

] − 0,147 ∙ [
5,28
10,56

] = [
1,86

−0,23
]. 

Значення функції у точці f (1,86; -0,23)  3,67 зменшилося ще у 3 рази. 

Четверта ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(3) = [
1,86

−0,23
]: ∇𝑓(3) = 

= [
3,72

−1,84
]. 

Скалярний добуток поточного і попереднього напрямків пошуку 

∇𝑓(2)𝑡 ∙ ∇𝑓(3) = [5,28 −0,23] ∙ [
3,72

−1,84
] ≈ 0, 

свідчить, що згадані вектори перпендикулярні один до одного. 

𝑋(4) = 𝑋(3) − αm ∙ ∇𝑓(3) = [
1,86

−0,23
] − α ∙ [

3,72
−1,84

] = [
1,86 − 3,72α

−0,23 + 1,84α
]. 

Функція f() та її похідна на третій ітерації: 

𝑓(α)(3) = (1,86 − 3,72α)2 + 4 ∙ (−0,23 + 1,84α)2 = 3,67 − 12,99α +

+27,54α2; 

𝜕𝑓(α)(3)

𝜕α
= 55,08α − 12,99 = 0. 

Оптимальні значення m параметра одновимірного пошуку та значення 

вектора аргументів Х на третій ітерації : 
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αm =
12,99

55,08
≈ 0,235. 

𝑋(4) = 𝑋(3) − αm ∙ ∇𝑓(3) = [
1,86

−0,23
] − 0,235 ∙ [

3,72
−1,84

] = [
0,99

−0,099
]. 

Значення функції у точці f (0,99; -0,099)  1,02 зменшилося ще у 3 рази. 

П’ята ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(4) = [
0,99

−0,099
]: ∇𝑓(4) = 

= [
1,98

−0,79
]. 

Скалярний добуток поточного і попереднього напрямків пошуку 

∇𝑓(3)𝑡 ∙ ∇𝑓(4) = [3,72 −1,84] ∙ [
1,98

−0,79
] ≈ 0, 

свідчить, що згадані вектори перпендикулярні один до одного. 

𝑋(5) = 𝑋(4) − αm ∙ ∇𝑓(4) = [
0,99

−0,099
] − α ∙ [

1,98
−0,79

] = [
0,99 − 1,98α

−0,099 − 0,79α
]. 

Функція f() та її похідна на третій ітерації: 

𝑓(α)(4) = (0,99 − 1,98α)2 + 4(−0,099 − 0,79α)2 = 1,02 − 3,28α + 6,4α2; 

𝜕𝑓(α)(4)

𝜕α
= 12,8α − 3,28 = 0. 

Оптимальні значення m параметра одновимірного пошуку та значення 

вектора аргументів Х на третій ітерації : 

αm =
3,28

12,8
≈ 0,256. 

𝑋(5) = 𝑋(4) − αm ∙ ∇𝑓(4) = [
0,99

−0,099
] − 0,256 ∙ [

1,98
−0,79

] = [
0,48
0,1

]. 

Значення функції у точці f (0,48; 0,1)  0,27 зменшилося ще у 3 рази. 

Шоста ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(5) = [
0,48
0,1

]: ∇𝑓(5) = [
0,96
0,8

]. 

Скалярний добуток поточного і попереднього напрямків пошуку 

∇𝑓(4)𝑡 ∙ ∇𝑓(5) = [1,98 −0,79]  ∙ [
0,96
0,8

] ≈ 0, 

свідчить, що згадані вектори перпендикулярні один до одного. 

𝑋(6) = 𝑋(5) − αm ∙ ∇𝑓(5) = [
0,48
0,1

] − α ∙ [
0,96
0,8

] = [
0,48 − 0,96α
0,1 − 0,8α

]. 
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Функція f() та її похідна на третій ітерації: 

𝑓(α)(5) = (0,48 − 0,96α)2 + 4(0,1 − 0,8α)2 = 0,27 − 1,56α + 3,48α2; 

𝜕𝑓(α)(5)

𝜕α
= 6,96α − 1,56 = 0. 

Оптимальні значення m параметра одновимірного пошуку та значення 

вектора аргументів Х на третій ітерації : 

αm =
1,56

6,96
≈ 0,22. 

𝑋(5) = 𝑋(4) − αm ∙ ∇𝑓(4) = [
0,48
0,1

] − 0,22 ∙ [
0,96
0,8

] = [
−0,1
−0,07

]. 

Значення функції у точці f(-0,1; -0,07)  0. Мінімум функції досягнуто за 

6 ітерацій [5]. 

3.3 Приклад розрахунку функції розробленим методом 

Нехай треба знайти мінімум функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 починаючи з 

точки  𝑋(0) = [
10
5

], прирощення ∆𝑓 = 20. 

Розв’язок. Значення функції в початковій точці f(10, 5) = 200. Знаходимо 

складові напрямку пошуку ξ = [
∆𝑥1

∆𝑥2
] =

[
 
 
 

∆𝑓
𝜕𝑓

𝜕𝑥1

∆𝑓
𝜕𝑓

𝜕𝑥2 ]
 
 
 
. Для подальшого розрахунку ви-

користовуємо формулу одновимірного пошуку: 

𝑋(𝑛) = 𝑋(𝑛−1) − αm ∙  ξ 

 Градієнт функції в аналітичній формі: 

𝛻𝑓 =

[
 
 
 
𝜕𝑓

𝜕𝑥1

𝜕𝑓

𝜕𝑥2]
 
 
 

= [
2𝑥1

8𝑥2
] 

Перша ітерація. Градієнт функції в точці 𝑋(0) = [
10
5

]: ∇𝑓(0) = [
20
40

]. 
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ξ = [
∆𝑥1

∆𝑥2
] =

[
 
 
 
 
 
∆𝑓

𝜕𝑓
𝜕𝑥1

∆𝑓

𝜕𝑓
𝜕𝑥2 ]

 
 
 
 
 

= [

20

20
20

40

] = [
1

0,5
] 

Робоча точка з координатами Х (поточне значення вектора аргументів) на 

першій ітерації переміщується у просторі вздовж напрямку ξ за формулами: 

𝑋(𝛼) = 𝑋(0) − α ∙ ξ = [
10
5

] − α ∙ [
1

0,5
] = [

10 − 1α
5 − 0,5α

]. 

Одновимірний пошук реалізуємо в аналітичній формі, для чого підста-

вимо у функцію f поточне значення аргументів: 

𝑓(α)(0) = (10 − 1α)2 + 4(5 − 0,5α)2 = 200 − 40α + 2α2. 

Для визначення екстремума функції f(): 

𝜕𝑓(α)

𝜕α
= 4α − 40 = 0. 

Звідси оптимальне значення m параметра одновимірного пошуку на пе-

ршій ітерації: 

αm =
40

4
= 10. 

Таким чином, оптимальне значення вектора аргументів на першій іте-

рації: 

𝑋(1) = 𝑋(0) − 𝛼𝑚 ∙ 𝜉 = [
10
5

] − 10 ∙ [
1

0,5
] = [

10 − 10
5 − 5

] = [
0
0
]. 

Значення функції у точці f (0; 0) = 0. Таким чином, мінімум функції 

знайдено за одну ітерацію [5]. 

3.4 Програмна реалізація розробленого методу 

Для налаштування роботи програми необхідно ввести ряд параметрів. 

Змінній delta присвоюється значення заданої точності розрахунку похідної. 
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Змінній eps присвоюється значення заданої точності, змінній delta_f  присво-

юється значення фіксованого прирощення функції. Змінній x[N_VAR] присво-

юється значення початкової точки розрахунку. Протокол роботи програми ви-

водиться на екран і в текстовий файл «output_file.txt», який розміщений у папці 

створеного проекту програми. В останніх рядках результатів роботи програми 

виводиться загальна кількість розрахунків і мінімальне значення функції. 

Програмний код розробленого методу наведено в додат. Г. Приклади ро-

зрахунків функцій та її результати наведені в пунктах підрозділу та в додат. Д. 

Приклади розрахунків функцій декількох змінних. Розрахунки прове-

дено використовуючи програмний код розробленого методу. Для функції f1 

проведено розрахунки з трьох різних початкових точок, для детальнішого до-

слідження розробленого методу. 

Приклад 3.1. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

10
5

] використавши ро-

зроблений метод з фіксованим прирощенням ∆𝑓 = 6. 

Результати роботи програми наведено в додат. Д. 

Приклад 3.2. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

10
2

] використавши ро-

зроблений метод з фіксованим прирощенням ∆𝑓 = 4. 

Результати роботи програми наведено в додат. Д. 

Приклад 3.3. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

20
5

] використавши ро-

зроблений метод з фіксованим прирощенням ∆𝑓 = 15. 

Результати роботи програми наведено в додат. Д. 

Приклад 3.4. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓2(𝑥1, 𝑥2) =  П'ят
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= 100(𝑥2 − 𝑥1
2)2 + (1 − 𝑥1)

2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) =

= [
−1,2

1
] використавши розроблений метод з фіксованим прирощенням ∆𝑓 =

= 15. 

Результати роботи програми наведено в додат. Д. 

3.5 Програмна реалізація методу найскорішого спуску 

Для налаштування роботи програми необхідно ввести ряд параметрів.. 

Змінній kl присвоюється значення порядкового номеру функції, реалізація те-

стових функцій записується в функцію Fq. Змінній eps присвоюється значення 

заданої точності розрахунку. Змінній epsOP присвоюється значення заданої 

точності одновимірного пошуку. Змінній X0[n] присвоюється значення поча-

ткової точки розрахунку. Протокол роботи програми виводиться на екран і в 

текстовий файл «output_file.txt», який розміщений у папці створеного проекту 

програми. В останніх рядках результатів роботи програми виводиться загальна 

кількість розрахунків і мінімальне значення функції. 

Програмний код методу найскорішого спуску наведено в додат. В. При-

клади розрахунків функцій та її результати наведені в пунктах підрозділ. 

Приклади розрахунків функцій декількох змінних. Розрахунки прове-

дено використовуючи програмний код розробленого методу. Для функції f1 

проведено розрахунки з трьох різних початкових точок, для детальнішого до-

слідження розробленого методу. Решта функцій розраховується з однією по-

чатковою точкою. 

Приклад 3.5. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

10
5

] використавши ме-

тод найскорішого спуску. 

Tochnist poshuku:  0.001000  Tochnist OP:  0.0010000 

f0/1(10.000000,5.000000)=200.000000 

f 1/ 17( 7.040000,-0.920000)=52.9412000 

f 2/ 47( 2.745600, 1.324800)=14.5584263 
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f 3/ 65( 1.921920,-0.264960)= 3.9737132 

f 4/ 96( 0.787987, 0.360346)= 1.1402996 

f 5/127( 0.548439,-0.077835)= 0.3249877 

f 6/153( 0.230344, 0.102742)= 0.0952783 

f 7/185( 0.159859,-0.023014)= 0.0276724 

f 8/208( 0.068100, 0.029826)= 0.0081959 

f 9/241( 0.047125,-0.006920)= 0.0024122 

f10/272( 0.020358, 0.008802)= 0.0007243 

f11/306( 0.014047,-0.002112)= 0.0002151 

f12/332( 0.006209, 0.002603)= 0.0000656 

f13/357( 0.004259,-0.000666)= 0.0000199 

f14/387( 0.001942, 0.000784)= 0.0000062 

f15/414( 0.001325,-0.000213)= 0.0000019 

ko=414 Press <Enter> 

Використані наступні умовні позначення: Tochnist poshuku ‒ точність ро-

зрахунку, Tochnist OP ‒ точність одновимірного пошуку, f15/414( 0.001325, -

0.000213 ) = 0.0000019 ‒ значення функції в даній точці, ko ‒ кількість розра-

хунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 414 розрахунків. 

Приклад 3.6. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

10
2

] використавши ме-

тод найскорішого спуску. 

Tochnist poshuku:  0.001000  Tochnist OP:  0.0010000 

f0/1(10.000000,2.000000)=116.000000 

f 1/ 23( 5.380000,-1.696000)=40.4496000 

f 2/ 46( 3.475480, 0.705536)=14.0691482 

f 3/ 66( 1.883710,-0.587006)= 4.9265250 

f 4/ 90( 1.213109, 0.248891)= 1.7193128 

f 5/109( 0.659931,-0.205086)= 0.6037075 
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f 6/133( 0.424996, 0.086956)= 0.2108602 

f 7/152( 0.231198,-0.071652)= 0.0739854 

f 8/176( 0.148891, 0.030380)= 0.0258604 

f 9/195( 0.080997,-0.025034)= 0.0090671 

f10/220( 0.052000, 0.010814)= 0.0031715 

f11/248( 0.028496,-0.008738)= 0.0011174 

f12/273( 0.018294, 0.003775)= 0.0003917 

f13/291( 0.009989,-0.003080)= 0.0001377 

f14/316( 0.006413, 0.001331)= 0.0000482 

f15/344( 0.003514,-0.001075)= 0.0000170 

f16/370( 0.002249, 0.000473)= 0.0000060 

f17/396( 0.001241,-0.000375)= 0.0000021 

f18/423( 0.000792, 0.000168)= 0.0000007 

ko=423 Press <Enter> 

Використані наступні умовні позначення: Tochnist poshuku ‒ точність ро-

зрахунку, Tochnist OP ‒ точність одновимірного пошуку, f18/423( 0.000792, 

0.000168 ) = 0.0000007 ‒ значення функції в даній точці, ko ‒ кількість розра-

хунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 423 розрахунки. 

Приклад 3.7. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 +

+4𝑥2
2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) = [

20
5

] використавши ме-

тод найскорішого спуску. 

Tochnist poshuku:  0.001000  Tochnist OP:  0.0010000 

f0/1(20.000000,5.000000)=500.000000 

f 1/ 26(11.960000,-3.040000)=180.0000000 

f 2/ 49( 7.199920, 1.799680)=64.7914769 

f 3/ 74( 4.305552,-1.094205)=23.3259265 

f 4/ 97( 2.591942, 0.647770)= 8.3962442 

f 5/122( 1.549982,-0.393844)= 3.0227714 
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f 6/145( 0.933089, 0.233156)= 1.0880585 

f 7/170( 0.557987,-0.141759)= 0.3917164 

f 8/193( 0.335908, 0.083921)= 0.1410001 

f 9/218( 0.200873,-0.051024)= 0.0507619 

f10/241( 0.120926, 0.030206)= 0.0182720 

f11/266( 0.072314,-0.018365)= 0.0065782 

f12/289( 0.043533, 0.010872)= 0.0023678 

f13/314( 0.026033,-0.006610)= 0.0008525 

f14/337( 0.015672, 0.003913)= 0.0003068 

f15/362( 0.009372,-0.002379)= 0.0001105 

f16/385( 0.005642, 0.001409)= 0.0000398 

f17/410( 0.003374,-0.000856)= 0.0000143 

f18/433( 0.002031, 0.000507)= 0.0000052 

f19/458( 0.001215,-0.000308)= 0.0000019 

ko=458 Press <Enter> 

Використані наступні умовні позначення: Tochnist poshuku ‒ точність ро-

зрахунку, Tochnist OP ‒ точність одновимірного пошуку, f19/458( 0.001215, -

0.000308 ) = 0.0000019 ‒ значення функції в даній точці, ko ‒ кількість розра-

хунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 458 розрахунків. 

Приклад 3.8. Виконати пошуку екстремуму функції 𝑓2(𝑥1, 𝑥2) =  

= 100(𝑥2 − 𝑥1
2)2 + (1 − 𝑥1)

2 з точністю ε = 0,001 із початкової точки 𝑋(0) =

= [
−1,2

1
] використавши метод найскорішого спуску. 

Результати роботи програми наведено в додат. Д. 
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4 ПОРІВНЯННЯ РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ З МЕТОДОМ 

НАЙСКОРІШОГО СПУСКУ 

В табл. 4.1 наведені результати порівняння двох методів для функцій: 

𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2  з початкових точок 𝑋(0) = [
10
5

;
10
2

;
20
5

] та 𝑓2(𝑥1, 𝑥2) = 

= 100(𝑥2 − 𝑥1
2)2 + (1 − 𝑥1)

2 з початкової точки 𝑋(0) = [
−1,2

1
]. 

Розрахунок функцій проведено з однаковою заданою точністю ε = 0,001. 

Таблиця 4.1 – Порівняльна таблиця 

№ Функц

ія 

Х0 Метод найскорішого 

спуску 

Розроблений ме-

тод 

Виграш 

ko fmin ko fmin 

1 f1 (10;5) 414 0,000000 56 0,000000 7,4 

2 f1 (10;2) 423 0,000000 192 0,000088 2,2 

3 f1 (20;5) 458 0,000000 208 0,000005 2,2 

4 f2 (-1,2;1) 2911 0,050244 4928 0,000904 0,5 

З наведених порівнянь можна побачити, що кількість розрахунків в роз-

робленого методу менша. Проте, метод найскорішого спуску досягає більш 

точного значення fmin. Наприклад, для функції 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 з почат-

ковою точкою𝑋(0) = [
20
5

] виграш складає  
458

208
= 2,2 рази. Для функції Розен-

брока, як бачимо, виграшу в кількості результатів немає. Проте, маємо виграш 

у більш точному значенні мінімуму при однаковій початковій точності розра-

хунку ε = 0,001. 

Для оцінки якості пошуку екстремуму доцільно використовувати глибину 

пошуку, що визначається за формулою )lg( minffq m  , де min, ffm  — 

відповідно мінімальне знайдене та мінімальне точне значення досліджуваної 

функції. Досліджено функцію 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) =  𝑥1
2 + 4𝑥2

2 з початковою точкою 

𝑋(0) = [
10
5

]. Результати дослідження наведено в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

 

  

Метод найскорі-

шого спуску 

Розроблений 

метод 

Виграш 

по кілько-

сті розра-

хунків t1 

Виграш 

по гли-

бині по-

шуку t2 

Узагаль-

нений 

критерій 

виграшу 

q k q k 

10-1 2,3 208 7,1 32 6,5 3,09 4,48 

10-2 4,1 332 7,1 48 6,9 1,73 3,45 

10-3 6,4 414 7,1 56 7,4 1,11 2,87 

10-4 8,7 529 7 64 8,3 0,8 2,58 

10-5 10,4 688 8,4 128 5,4 0,81 2,09 

10-6 12 782 9,5 136 5,8 0,79 2,14 

З отриманих значень видно, що глибина пошуку, яку дає метод найскорі-

шого спуску зростає від 2,3 до 12 зі збільшенням точності розрахунку, а роз-

робленим методом — зростає дуже повільно, але починаючи з 7,1. Глибина 

пошуку q=6,4 методом найскорішого спуску досягається за 414 розрахунків в 

той час, як розроблений метод досягає точності 7,1 за 56 розрахунків при од-

наковій заданій точності розрахунку. Розрахувавши виграш по узагальненому 

критерію за формулою 𝜎 = √𝑡1 + 𝑡2 , маємо виграш 𝜎сер ≈ 3 рази. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що виконання даної  дипломної роботи потребує 

використання засобів комп’ютерної техніки , то в цьому розділі буде доціль-

ним  розглянути   питання, що пов’язані з забезпеченням безпечних умов праці 

при використанні персональної електронно обчислювальної машини (ПЕОМ), 

а також питання електробезпеки в робочому приміщенні лабораторії, де вико-

нувалася ця робота і питання безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС).  

В першу чергу,  передбачається, з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007 

та ДНАОП 0.00-1.31-99, визначити потенційно небезпечні і шкідливі фактори, 

що виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих факторів на користу-

вачів ВДТ, розглянути принципи їх  нормування, а також передбачити мож-

ливі комплексні заходи щодо запобігання  шкідливого впливу цих факторів на 

людину.  

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних і шкідливих виро-

бничих факторів 

При виконанні цієї роботи, основними шкідливими та небезпечними ви-

робничими факторами, які пов’язані з використанням ПЕОМ є наступні фак-

тори: 

- електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ, ПЕОМ;  

- можливість поразки електричним струмом; 

- механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної 

системи комп’ютера; 

- значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення ко-

ристувача ПЕОМ; 

- значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності про-

філактики і медичного контролю, може викликати професійні захво-

рювання, 

- тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, 

що викликає застійні явища в організмі людини; 
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- електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

- випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачер-

воне і випромінювання видимого діапазону); 

- електростатичне поле; 

- відблиски на екрані монітора 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

5.2.1 Вимоги щодо організації робочих місць користувачів ВДТ, 

ПЕОМ 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяль-

ність користувача ПК маже в окремих випадках приводити до порушення фу-

нкцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова поза) і по-

рушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напругою 

при роботі. 

Комп’ютерна техніка, яка встановлена в приміщенні лабораторії, є сучас-

ною технікою, виконаною з урахуванням багатьох вимог охорони праці. Зок-

рема, ВДТ ПЕОМ мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень 

випромінювання екрана монітора, а тип NI (Non - Interlaced) має  порядкове  

розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з відео моніто-

ром. 

ВДТ ПЕОМ є пристроєм для візуального зображення інформації, збере-

женої електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, систем-

ного блока обробки виведеної інформації, і клавіатури. 

ВДТ ПЕОМ є джерелом як електромагнітних випромінювань (м’якого ре-

нтгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного та радіочастотного діапа-

зону) так і електростатичного поля. П'ят
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Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я ба-

зується головним чином на конструктивних особливостях і визначених пара-

метрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання багатокольорового, 

позитивного, негативного зображення). 

Найбільш широко поширені ВДТ з електронно-променевими трубками 

(ЕПТ), хоча використовуються також ВДТ з рідино кристалічними дисплеями, 

менше поширені ВДТ із плазменими і електролюмінісцентними дисплеями. 

Розглянемо ВДТ на основі ЕПТ. Принципи дії і конструкція ЕПТ однакові і не 

залежать від того, чи застосовуються вони в телевізорах, ВДТ або інших при-

строях. 

Проаналізуємо основні потенційно шкідливі і небезпечні виробничі чин-

ники, що виникають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ.  

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують пові-

тря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, Н3О, 

НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового тепла, що 

призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Тривала робота за комп'ютером при неправильному, з фізіологічної точки 

зору, положенні тіла  може викликати в організмі людини такі види захворю-

вань, як сколіоз - дугоподібне викривлення хребта, чи остеохондроз - дистро-

фічний процес у кістковій та хрящовій тканині. Частіше всього користувачі 

комп’ютерної техніки скаржаться на біль у руках, плечових суглобах, шиї, у 

верхній частині ніг та у спині. Основні симптоми захворювань, що пов’язані з 

постійним інтенсивним використанням клавіатури, це больові відчуття у суг-

лобах та м'язах кистей рук, оніміння та дуже повільна рухливість пальців, су-

доми м'язів кистей рук, поява ниючого болю в ділянках зап'ястка.  

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної ро-

боти кістково-м’язового апарату кистей рук і одночасно  статичного напру-

ження м'язів передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично неважких 
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рухів кистей, що здаються зовсім необтяжливими для людини, можуть приз-

вести навіть до функціональних змін в її організмі, при цьому розвиватися 

вони можуть непомітно протягом кількох років. 

Виникненню захворювань  кістково-м'язового  апарату кистей рук сприяє 

неправильне положення тіла щодо клавіатури, значне відхилення ліктів від ту-

луба нераціональне взаємне спрямування передпліччя та кистей рук. На 

рис.5.1 наведено неправильне та правильне положення кисті та передпліччя 

стосовно клавіатури. 

                                

         а)        б) 

Рисунок 5.1 — Положення кисті та передпліччя стосовно клавіа-

тури: а - неправильне; б - правильне 

Слід зауважити, що не тільки робота за  клавіатурою призводить до вини-

кнення порушень у кістково-м'язовому апараті рук. Як вже було сказано вище, 

використання в роботі такого пристрою як  «миша», також несприятливо впли-

ває на організм користувача комп'ютерної техніки. Маніпулюючи «мишею» 

людина здійснює велику кількість дрібних однотипних рухів, що призводить 

до постійного навантаження на кисть руки, передпліччя та плече. Все це обу-

мовлює появу неприємних, а згодом і болісних відчуттів у ділянці зап'ястка, у 

ліктьовому і особливо плечовому суглобах.  

На рис.5.2 показано правильне та неправильне положення кисті та перед-

пліччя при роботі з пристроєм типу «миша». 
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Таким чином, можна констатувати, що  основне перенапруження опорно-

рухової системи людини при роботі з комп’ютерною технікою спричиняється, 

в першу чергу, багатогодинною напруженою роботою в одноманітному поло-

женні сидячи, а значить і обмеженою загальною руховою активністю (гіподи-

намією), а також однотипними інтенсивними циклічними навантаженнями, які 

мають місце при роботі з клавіатурою та з пристроєм типу «миша». 

а)                                                      б) 

Рисунок 5.2 — Положення кисті та передпліччя при роботі з при-

строєм типу «миша»: а - неправильне; б - правильне 

Крім того, праця користувачів персональних комп'ютерів супроводжу-

ється активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, а також може су-

проводжуватися порушенням режиму праці і відпочинку 

5.2.2 Електробезпека  

Все наявне в лабораторії електроустаткування можна віднести до I (си-

стемні блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-75). 

Вимірювальні прилади мають 0І клас за електрозахистом. 

Помешкання лабораторії по рівню небезпеки поразки людей електрич-

ним струмом згідно ОНТП 24-86 та ПБЕ можна віднести, до помешкань без 

підвищеної небезпеки, тому що: 

-  відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

-  матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

-  температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 
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-  відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних із 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механі-

змів і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електроустатку-

вання - з іншого боку;  

-  відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа трьох-фазна з глухо заземленою нейтраллю, із занулен-

ням і повторним заземленням нульового проводу відповідно до вимог ПБЕ та 

ПУЕ. Мережа обладнана автоматом струмового захисту, розрахованого на 

струм 10 А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом при 

виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що пра-

цює від мережі 220В, 50Гц. Опір нульового проводу повинен бути таким, щоб 

при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм короткого зами-

кання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм спра-

цювання автомата струмового захисту (при струмі короткого замикання 

менше 100А). 

/30 Т

U
ф

I
кз R R Z

ф


 

,                                     

де Uф – напруга фази мережі, 

R0 – опір нульового дроту на ділянці від фазного трансформатора до ро-

зетки «Вхід мережі» (~3 Ом), 

Rф – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом). 

/3ТZ  – еквівалентний опір транзистора (0,12 Ом) 

𝐼кз =
220

3 + 3 + 0,12
= 35,95 𝐴 

Визначаємо коефіцієнт кратності, відношення 𝐼кз до 𝐼ном : 

𝐾 =
𝐼кз

𝐼ном
=

35,95

10 + 0,12
= 3,55 
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Таким чином струм короткого замикання при виникненні аварійної си-

туації в 3,55 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що за-

довольняє встановленим нормам (𝐾 > 1,4 при 𝐼кз < 100 𝐴 ) . 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених  

ГОСТ12.1.030-81 (𝑅з < 4 Ом ) . 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019-80 та ПУЕ. Додаткових заходів по електробезпеці впроваджу-

вати не потрібно. 

5.2.3 Оптичне випромінювання монітору 

Як вказувалося раніше, енергія електронного пучка за допомогою лю-

мінофора перетвориться в тому числі й у випромінювання оптичного діапа-

зону, що містить іонізуюче ультрафіолетове (УФВ), видимого діапазону й ін-

фрачервоне (ІЧВ) випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофору й в основ-

ному пов'язано з зелено-блакитними видами люмінофору, а не з жовто-жовто-

гарячими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400-700 нм за-

лежить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана залежить від типу 

ЕПТ і анодної напруги. 

Відповідно до НРБ-76/87 визначається нормування іонізуючого випро-

мінювання. Щільність потоку УФВ в області А не повинна перевищувати зна-

чень, зазначених у таблиці 5.1, а ІЧВ - у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.1 

Область випромі-

нювання 

 

Діапазон довжин 

хвиль, нм 

 

Припустима щільність по-

току, Вт/м2 

 А 

 

400 - 315 

 

10 

 В 

 

315 - 280 

 

0,01 

 С 

 

280 - 200 

 

0,001 
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Таблиця 5.2 

Джерело випроміню-

вання 

 

Опромінення поверхні 

тіла людини, % 

Припустима щільність 

потоку ІЧВ, Вт/м2 

Нагріта поверхня 

 

>50 

 

35 

  25... 50 

 

70 

  <25 

 

100 

  

Для ВДТ, які використовуються фактичне значення щільності потоку 

УФВ і ближнього ІЧВ по паспортним даним істотно нижче чинних норм від-

повідно до (Санітарних норм мікроклімату і виробничих помешкань №4559-

88 ) і не мають загрози для користувача. 

5.2.4 Електричне поле 

Джерелом електростатичного поля є напруга, підведена до аноду ЕПТ, що 

для різних типів кінескопів лежить у межах 6-30 кВ. На ЕПТ накопичується 

електростатичний заряд. Розмір цих зарядів залежить від таких чинників: 

- потенціалу розгону для прискорення руху електронів у напрямку до кі-

нескопу; 

- накопичення заряджених часток на поверхні кінескопу (який буде змен-

шувати результуюче поле); 

- вологості повітря. 

На відстані 0,1-0,5 м від екрана напруженість електричного поля слабко 

залежить від відстані і її можна вважати постійної, далі вона зменшується обе-

рнено-пропорційно відстані, а на великих відстанях – обернено-пропорційно 

квадрату відстані. Максимальна напруженість поля знаходиться у самої пове-

рхні екрана. 

 Для учнів і студентів, відповідно до «Тимчасової санітарної норми і пра-

вила устрою устаткування, утримання і режиму роботи на ЕОМ і ВДТ у кабі-

нетах обчислювальної техніки і дисплейних класів усіх типів середніх навча-

льних закладів» № 5146-89, напруженість електростатичного поля при роботі 
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на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м, що й забезпечується у використаному 

ВДТ. 

5.2.5 Повітря робочої зони 

Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих час-

тот, сильних електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих помеш-

кань створюється підвищене утримання позитивних і негативних легких 

іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим фі-

зичним індикатором забруднення повітря, а головне - роблять безпосеред-

ній вплив на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на організм, 

підвищуючи його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяль-

ність організму і сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинно відповідати вимогам «Санітарно-

гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря виробничих і суспі-

льних помешкань» №2152-80, що представлені в таблиці 5.3. 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних 

матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від 

кількості операторів в ОЦ, відбуваються виділення й утворення різномані-

тних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного складу 

повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене від 

забруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна кількість 

колоній у 1 м3 повітря в помешканнях з ПЕОМ відповідно вимогам саніта-

рних норм не повинно перевищувати 1000. Патогенної мікрофлори не по-

винно бути. 
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Таблиця 5.3 

Рівні Кількість іонів в 1 см3 повітря 

позитивних, n+    
 негативних, n- 

Коефіцієнт по-

лярності,  

Мінімально необхід-

ний 

400 600 -0,2 

Оптимальний 1000-3000 3000-5000 -0,67…0 

Максимально припус-

тимий 

50000 50000 -0,05…0,05 

В усіх помешканнях з ПЕОМ параметри мікроклімату повинні відпові-

дати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 і дотримуватися оптимальні норми: 

- у холодні періоди року температура повітря, швидкість його прямування 

і відносна вологість повітря повинні відповідно складати: 22-24°С, 

0,1м/с, 60-40%; температура повітря може коливатися в межах від 21 до 

25°С при зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище 

межах; 

- у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна во-

логість, повинні відповідно складати: 23-25 °С, 0,1-0,2м/с,  60-40%; тем-

пература повітря може коливатися від 22 до 26 °С при зберіганні інших 

параметрів мікроклімату в зазначених вище межах. 

5.3 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-програмістів 

можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном дисплея до 4 го-

дин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи радиться 30-хвилинна 

перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 
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речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться вен-

тиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і щоденне 

вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і під’єднані до різних фаз електроме-

режі для усунення мерехтіння світлового потоку (коефіцієнт пульсацій менше 

10%).  

Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лабораторії 

застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним покрит-

тям, що має відвід для заземлення, що прикріплюються на екран монітора. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується шумопоглина-

юче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити товщиною 7-9 мм 

із заповненням із склотканини. 

5.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується ПЛАС. Основними складовими частинами 

ПЛАС є розробка технічних рішень та організація заходів щодо оповіщення, 

евакуації та дій персоналу при виникненні НС, а також вирішення питань з 

пожежної безпеки. 

5.4.1 Вимоги до систем оповіщення персоналу у разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення 

безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

мок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  
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- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напря-

мку евакуації. 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечу-

вати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового перебування 

людей. 

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, повинен 

бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності оповіщувачів. 

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих приміщеннях 

повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу 

звуку.  

Оповіщувачі повинні підключатися до мережі без роз'ємних пристроїв і 

не мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення про пожежу повинні відрі-

знятися від сигналів іншого призначення. Комунікації системи оповіщення 

людей про пожежу можуть проектуватися суміщеними з радіотрансляційної 

мережею будівлі. 

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж 

оповіщення приймаються згідно з вимогами ДБН В.2.5-56-2014.  

Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення поже-

жного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. Вимоги до 

такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до приміщень чер-

гового персоналу з ДБН В.2.5-56-2014. 

5.4.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх  помітив, повинен: 
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- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС, вказати при 

цьому адресу, місце виникнення НС, наявність людей, а також своє прі-

звище; 

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону підпри-

ємства; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення пожежі, повинні : 

- перевірити, чи викликано підрозділ ДСНС; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їхню евакуацію та ря-

тування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не бе-

руть участь у ліквідації НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації наслідків НС; 

- організувати  зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у локаліза-

ції та ліквідації НС. 

Після прибуття підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений  безпереш-

кодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

5.4.3 План евакуації при НС 

У науково-дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення НС. Ма-

ксимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і ширина евакуацій-

них проходів відповідає вимогам СНиП 2.04.09-85. Час евакуації відповідає вимогам 

СНиП 2.01.02-85. Відсутній запасний евакуаційний вихід, що є головним недоліком 

з точки зору безпечної евакуації людей і це питання потребує доопрацювання. 
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Рисунок 5.3 — План евакуації 

5.4.4 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 робоче приміщення лабораторії від-

носиться до категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-87 

та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас робочих  зон  приміщення лабораторії по поже-

жонебезпеці - П-IIа. Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправ-

ність електроустаткування, коротке замикання проводки, і порушення проти-

пожежного режиму (використання побутових нагрівальних приладів, па-

ління). 

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно передбачити 

наступні заходи: 

- постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

- застосування автоматичних установок пожежної сигналізації; 

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



48 

 

- організація за допомогою технічних засобів, включаючи автоматичні, 

своєчасного оповіщення та евакуації людей. 

- контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

- заборонено паління в приміщенні; 

- неприпустимість знаходження у приміщенні горючих і вибухонебезпеч-

них речовин; 

- допуск до роботи осіб, які в установленому порядку пройшли навчання, 

інструктаж і перевірку знань з пожежної безпеки. 

Для гасіння пожежі  в робочому приміщені лабораторії (клас пожежі «Е»- 

наявність електрообладнання під напругою)  використовуються вогнегасники  

ОП-1 –– «Момент» (2 шт.). Додатково в коридорі розташовані вогнегасники 

ОХП-10. Також на сходовій клітці розташований пожежний кран. Така кіль-

кість первинних засобів пожежогасіння відповідає вимогам ДСТУ 3675-98 та 

ISO3941-77, якими передбачене обов’язкова наявність двох вогнегасників до 

100 м2 площі підлоги для приміщення типу конструкторське бюро. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 робоче приміщення лабораторії необхі-

дно оснастити системою автоматичної пожежної сигналізації. 

Будинок має два евакуаційних виходів: через головний хід і додатковий 

евакуаційний вихід. Шляхи евакуації відповідають установленим нормам. 

Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох сходових кліток, одна з 

яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга має вихід на вулицю через 

вестибюль і головний вхід. Сходова клітка  виконана з не пальних матеріалів. 

Сходи мають природне бічне освітлення і штучне евакуаційне освітлення. 

Сходові площадки ширше коридорів. Усі співробітники ознайомлені з планом 

евакуації. 

Дотримано усі вимоги СНиП 2.09.02-85 по вогнестійкості будинку і ши-

рині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. Значення основних  

параметрів шляхів евакуації приведені в табл.5.4. 
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Таблиця 5.4 — Характеристики і норми еваковиходів 

 Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0,8 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 2 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1,2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

 

У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в разі виник-

нення пожежі відповідає вимогам СНиП 2.01.02-85, а максимальне видалення 

робочих місць від евакуаційних виходів вимогам СНиП 2.09.02-85. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

5.5 Висновки до п’ятого розділу 

Визначено основні потенційно небезпечні і шкідливі виробничі чинники 

при виконані науково-дослідної роботи. В розділі розробили технічні рішення 

та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії і ви-

значили основні заходи з пожежної безпеки. В результаті, можемо зробити ви-

сновок, що у науково-дослідній лабораторії забезпечуються технічні та орга-

нізаційні рішення для комфортної та безпечної роботи користувача ПЕОМ. 
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6 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ присвячено висвітленню маркетингових аспектів створення 

стартап-проекту. Метою розділу є проведення маркетингового аналізу для оці-

нки та формування заходів із ринкового впровадження, а також можливих на-

прямків реалізації цього впровадження [6]. 

6.1 Опис ідеї проекту 

В підрозділі проведено аналіз змісту ідеї, наведено можливі напрямки за-

стосування, показано основі вигоди які можна отримати використовуючи роз-

роблений метод та відмінності від існуючих методів. 

Таблиця 6.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користу-

вача 

Розробка методу опти-

мізації схем з фіксова-

ними прирощеннями  

функцій. 

Наука Значно швидший по-

шук значень екстрему-

мів функцій n‒змінних. 

Основним конкурентом  може бути метод найскорішого спуску, який на-

лежить до групи градієнтних методів. Використання перших частинних похі-

дних функції багатьох змінних, екстремум якої шукають, дозволяє побудувати 

її найпростішу модель (модель першого порядку). Основний акцент робиться 

на обмеженості часу та ресурсів. Використання більшої кількості інформації 

на поточній ітерації дозволяє зробити більш ефективніше крок пошуку екст-

ремуму. Розробка такого методу надасть користувачам нові можливості. Напи-

сана програма має переваги над існуючими аналогами [4].  
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Таблиця 6.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-еко-

номічні ха-

рактерис-

тики ідеї 

Товари конкурентів W (сла-

бка сто-

рона) 

N (нейтра-

льна сто-

рона) 

S (си-

льна сто-

рона) Мій про-

ект 

Конкурент 

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Швидкодія     ✔ 

6.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації пропонується такі варіанти методу пошуку екстремуму: 

1. Суть першого варіанту полягає у розрахунку та фіксації прирощення зада-

ної функції. В результаті розрахунку прирощення буде отримано складові 

напрямку одновимірного пошуку з використанням інтерполяції. 

2. Суть другого варіанту методу, передбачає використання значень чутливос-

тей функції. 

Таблиця 6.3 Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність тех-

нології 

Доступність 

технології 

1 Розробка методу оптиміза-

ції схем з фіксованими 

прирощеннями  функцій. 

І-ий варіант Так Так 

2 ІІ-ий варіант Так Так 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: І-ий варіант 

Даний метод буде реалізовано на сучасній мові програмування «С», та-

кож можливо реалізувати метод і на інших мовах програмування, на сьогодні-

шній день їх вистачає. 
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6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

В межах цього підрозділу проводиться визначення ринкових можливос-

тей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та рин-

кових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. Визначення ринко-

вих можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуван-

ням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій 

проектів-конкурентів. У ході даних досліджень вивчають особливості і перс-

пективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, 

їх сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі цієї інформації розро-

бляють стратегію і тактику маркетингу. Важливою характеристикою ринку є 

його місткість, під якою розуміють максимально можливий обсяг продажу пе-

вного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одини-

цях [6]. 

Таблиця 6.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-про-

екту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од.  

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифі-

кації 

Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості для 

входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів та їх характеристики. Також потрі-

бно сформувати орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи. 
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Таблиця 6.5 Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує ринок Цільова ауди-

торія 

Відмінності у 

поведінці різ-

них потенцій-

них цільових 

груп клієнтів 

Вимоги спо-

живачів до то-

вару 

1 Розробка методу оп-

тимізації схем з фіксова-

ними прирощеннями  

функцій. 

Науковці Невідомі Точність, 

швидкість об-

рахунку, адек-

ватність ре-

зультату 

 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешко-

джають. 

Таблиця 6.6 Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий алго-

ритм 

Впровадження нової розробленої фор-

мули для розрахунку, аналогічної як у 

цьому проекті 

Вихід з ринку 

 

Таблиця 6.7 Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий модифі-

кований алго-

ритм 

Додавання нових функцій та способів 

розрахунку, що покращують метод 

Розроблення цього 

функціоналу 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на ри-

нку. 
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Таблиця 6.8 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурент-

ного середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність підп-

риємства 

Тип конкуренції – чиста Ніхто не може впливати 

на загальну ситуацію на 

ринку 

Не значний 

За рівнем конкурентної 

боротьби – національне 

Дане підприємство ві-

домо по усьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою – 

внутрішньогалузева 

Конкуренція виконується 

в рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами 

товарів – невідомо 

  

За характером конкурент-

них переваг – цінова 

Товар даного підприємс-

тва має дуже високу вар-

тість 

Значний 

За інтенсивністю – неві-

домо 

  

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 

Таблиця 6.9 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Скла-

дові ана-

лізу 

Прямі конку-

ренти в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники 

Клієнти Товари-за-

мінники 

Градієнтний 

метод 

Метод імпу-

льсу  

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висно-

вки 

Маючи чисте 

положення на 

ринку розроб-

ник цього ме-

тоду не буде 

звертати 

увагу на кон-

курентів 

Є можли-

вість виходу 

на ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 
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За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на да-

ному ринку, зважаючи на чисту конкурентну ситуацію, потрібно. Для поши-

рення продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від 

існуючого конкурента [6]. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

Таблиця 6.10 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор конкуренто-

спроможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача особли-

вих знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштовно і кожний має можли-

вість користуватися нею 

3 Швидкодія Результат отримується значно швидше ніж у проду-

кті конкурента 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 

Таблиця 6.11 Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

п/п 

Фактор конкуренто-

спроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів –конкурентів у порівнянні з 

проектом, що розробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота         

2 Дешевизна         

3 Швидкодія         

Проведемо SWOT-аналіз 

Таблиця 6.12 SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: простота, дешевизна, 

швидкодія 

Слабкі сторони: невідома компанія, від-

сутність стартового капіталу 

Можливості: розширення алгоритму, 

нові технології 

Загрози: продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту [6]. 
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6.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп потенційних споживачів. 

Таблиця 6.14 Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю ці-

льової групи поте-

нційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в ме-

жах цільової 

групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у се-

гмент 

1 Науковці Готові Високий У сегменті 

мала конку-

ренція 

Легко  

Які цільові групи обрано: науковці. 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 6.15 Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія охоп-

лення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції Базова страте-

гія ринку 

1 Диференційова-

ний маркетинг 

Простота, дешевизна, швидкодія Стратегія ди-

ференціації 

Виберемо конкурентну поведінку 

Таблиця 6.16 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект «пер-

шопрохідцем» на 

ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існую-

чих у конкурен-

тів? 

Чи буде компа-

нія копіювати 

основні характе-

ристики товару 

конкуренту? 

Стратегія конку-

рентної поведі-

нки 

1 Так Ні Ні Заняття конкуре-

нтної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринкової 

позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 
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Таблиця 6.17 Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару цільо-

вої аудиторії 

Базова страте-

гія розвитку 

Ключові конкуренто-

спроможні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, 

які мають сформу-

вати комплексну 

позицію власного 

проекту 

1 Точність    

2 Швидкодія     

6.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 6.18 Визначення ключових переваг концепції потенційного то-

вару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку про-

понує товар 

Ключові переваги 

перед конкурен-

тами 

1 Швидкий пошук екстремумів фун-

кцій 

Швидкий та точ-

ний розрахунок 

екстремумів 

Швидкодія, точ-

ність 

 

Таблиця 6.19 Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Програмний код на популярній мові програмування 

2. Товар у реаль-

ному виконанні 

Властивості: простота, швидкодія 

Якість: перевірка на багатьох функціях 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

3. Товар із підкріп-

ленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

Товар не буде якимось чином захищатись від копіювання та буде поши-

рюватись як є. 
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Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 6.20 Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-за-

мінники 

Рівень цін на 

товари-ана-

логи 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та ни-

жня межі 

встановлення 

ціни на товар 

1 100-150 тис. ум. од. До 10 тис ум. 

од. 

Високий Безкоштовно 

Визначимо оптимальну систему збуту 

Таблиця 6.21 Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових клієн-

тів 

Функції збуту, 

які має вико-

нувати поста-

чальник то-

вару 

Глибина ка-

налу збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний дос-

туп до товару 

Невідома Вільний дос-

туп до товару 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

Таблиця 6.22 Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка поведі-

нки цільових клієн-

тів 

Канали ко-

мунікацій, 

якими ко-

ристуються 

клієнти 

Ключові 

позиції, об-

рані для по-

зиціону-

вання 

Завдання 

рекламного 

повідом-

лення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Невідома Інтернет, 

наукові пу-

блікації 

Можливо-

сті проекту 

Донести 

про можли-

вості прое-

кту 

Донесення 

про можли-

вості та си-

льні стороні 

проекту 
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6.6 Висновки за розділом 6 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що на ри-

нку буде попит на таку продукцію, тобто є можливість ринкової комерсалізації 

проекту. Проте метою цього проекту не є матеріальне збагачення, тому про-

дукт буде поширюватись вільно, безкоштовно та без обмежень, отже комерса-

лізація даного проекту немає сенсу [6]. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження ефективності методу для функцій багатьох змінних про-

грами показали таке: 

1. В розробленому методі кількість розрахунків для тестової функції 

f1 з початковою точкою (10;5) порівнюючи з методом найскорішого 

спуску зменшилася в 7,4 рази, з початковою точкою (10;2) та (20;5) 

– в 2,2 рази. 

2. Значення глибини пошуку екстремуму функції f1 в розробленому 

методі знаходиться приблизно на одному високому рівні (𝑞сер ≈

7,7) незалежно від заданої точності розрахунку, в той час як гли-

бина пошуку, що досягається методом найскорішого спуску зростає 

з 7 до 9,5 зі збільшенням значення точності пошуку. 

3. Узагальнений критерій виграшу показав, що розроблений метод по-

шуку екстремуму досліджуваних функцій має виграш у 3 рази в 

порівнянні з методом найскорішого спуску. 

4. Значення мінімуму, розраховане розробленим методом для такої 

складної функції, як функція Розенброка, отримано більш точне — 

fmin=0,000904, ніж методом найскорішого спуску fmin=0,050244. Але 

на пошук екстремуму було використано вдвічі більше розрахунків.  
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1 Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання роботи є завдання на магістерську дисертацію. 

2 Мета і призначення 

Метою роботи є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. 

Розробка методу пошуку екстремуму з фіксацією її прирощення, дослідження 

ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функ-

цій. 

2.1 Об’єкт та предмет дослідження 

Об’єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фік-

сацією її прирощення. 

Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з вико-

ристанням фіксації її прирощення. 

2.2 Мета роботи 

Розробка та дослідження ефективності методу пошуку екстремуму функ-

ції з фіксацією її прирощення. Порівняння з класичними методами на прикла-

дах. 

2.3 Задачі, які потребують вирішення 

1. Дослідження точності і швидкодії методу пошуку екстремуму функції 

із різних початкових точок багатовимірного простору. 

2. Аналіз отриманих значень. 

3 Вихідні данні для проведення роботи 

1. Банди Б. Методы оптимизации. Вводной курс / Б. Банди. – Москва: Ра-

дио и связь, 1988. 

2. Гуснин С. Ю. Минимизация в инженерных расчетах на ЭВМ. Библио-

тека программ / С. Ю. Гуснин, Г. А. Омельянов, Г. В. Резников. – Мо-

сква: Машиностроение, 1988.  

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



64 

 

3. Химмельблау Д. Прикладное математическое программирование / Д. 

Химмельблау. – Москва: Мир, 1975. 

4. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы: 

Пер. с фр. и предисловие А. И. Штерна / М. Мину. – Москва: Наука, 

Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 

5. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах / А. В. 

Пантелеев, Т. А. Летова. – Москва: Высшая школа, 2005. 

4 Вимоги до виконання 

1. Розробити й дослідити ефективність методу пошуку екстремуму з ви-

користанням фіксації прирощення функції. 

2. Програмно реалізувати алгоритм на сучасній мові програмування. 

3. Проаналізувати отримані результати та зробити висновки щодо ефек-

тивності розробленого алгоритму. 

5 Етапи та термін виконання 

Таблиця 1 

Етап роботи Зміст етапу Термін виконання 

1 2 3 

Вибір напряму дослі-

дження 

Пошук та аналіз літера-

тури. 

Розроблення, пого-

дження та затвер-

дження ТЗ. 

Вересень 2017 року 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Теоретичні та експери-

ментальні дослідження 

Теоретичні розрахунки. 

Проведення експериме-

нтальних робіт та дослі-

джень (комп’ютерні ро-

зрахунки). Обробка ре-

зультатів. Складання 

висновків за результа-

тами досліджень. 

Жовтень 2017 року – 

лютий 2018 року 

Узагальнення і оціню-

вання результатів та 

складання звітної доку-

ментації 

Узагальнення результа-

тів теоретичних і експе-

риментальних робіт. 

Оцінювання повноти і 

якості поставлених за-

вдань. Підготовка ком-

плекту звітної докумен-

тації. 

Березень – квітень 2018 

року 

Захист дисертації Представлення дисерта-

ції кафедрі. Попередній 

захист. Захист перед ек-

заменаційною комісією. 

Травень 2018 року 

6 Очікувані результати та порядок реалізації 

1. Огляд існуючих рішень. 

2. Теоретичні розрахунки. 

3. Результати експериментальних досліджень. 

4. Програмна реалізація алгоритмів на сучасній мові програмування. 
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7 Матеріали, які подаються по закінченню дисертації 

1. Завдання на магістерську дисертацію. 

2. Технічне завдання. 

3. Пояснювальна записка. 

4. Електронна презентація. 

8 Порядок приймання дисертації та її етапів 

1. Поетапне узгодження з керівником. 

2. Представлення кафедрі. 

3. Попередній захист. 

4. Захист перед екзаменаційною комісією. 

9 Вимоги до розроблюваної документації 

1. ДСТУ 3008-2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлювання. 

2. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 

положення. 

10 Приблизний зміст дисертації 

1. Аналітичний огляд 

2. Вибір функцій для експериментальних розрахунків 

3. Виконання теоретичних розрахунків, проведення експериментів, обро-

бка експериментальних даних 

4. Висновки 

 

 

Виконавець            ________         _______________ 
              (підпис)               (розшифровка підпису) 

Науковий керівник          ________         _______________ 
                      (підпис)      (розшифровка підпису) 
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ДОДАТОК Б. ПУБЛІКАЦІЇ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ 

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ СХЕМ З ФІ-

КСОВАНИМИ ПРИРОЩЕННЯМИ ФУНКЦІЙ 

Тарабаров С. Б., П’ятов С. В. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Сьогодні сучасність диктує свої вимоги для вирішення більшості завдань, 

основний акцент зроблено на обмеженості ресурсів та часу. 

Велику кількість задач проектування можна розв’язати, використавши 

екстремуми функції якості радіоелектронної апаратури. Функція якості відо-

бражає степінь відповідності поточних параметрів апаратури параметрам тех-

нічного завдання на розробку. Щоб вирішити конкретну поставлену задачу по-

трібно правильно вибрати метод пошуку екстремуму. Обраний метод повинен 

давати кінцевий результат з найменшими витратами.  

Для знаходження екстремуму функції можна використовувати методи ну-

льового, першого та другого порядків. Вибір методу залежить від заданої фу-

нкції. Наприклад, метод Хука-Дживса (метод пробних кроків) не потребує ро-

зрахунку похідних але для знаходження екстремуму потрібна велика кількість 

обчислень. В свою чергу метод Ньютона характеризується розрахунком мат-

риці Гессе, на розрахунок якої піде чимало часу, адже задана початкова функ-

ція часто є складною.   

Для вирішення вище вказаних проблем пропонується такий метод по-

шуку екстремуму, суть якого полягає у розрахунку та фіксації прирощення за-

даної функції. В результаті розрахунку прирощення буде отримано складові 

напрямку одновимірного пошуку з використанням інтерполяції. В основі ме-

тоду, який розробляється можливо краще використати значення чутливостей 

функції. Данну ідею ще не було докладно досліджено. [1]  

На перших ітераціях розраховується перша похідна функції та значення 

прирощення функції, яке буде зафіксовано для подальшого розрахунку напря-

мку одновимірного пошуку. Використовуючи отримані значення складових 

напрямку пошуку по змінним знаходиться нова початкова точка. З нової поча-

ткової точки виконується розрахунок значення функції і повторення операцій 

пошуку мінімуму. Дослідивши розроблений метод на прикладі функції двох 

змінних 
2

2

2

1211 4),( xxxxf   було помічено, що фіксація прирощень пришвидшує 

розрахунок складових напрямку пошуку. В цьому випадку виграш  складатиме 

приблизно в 30 ітерацій в порівнянні з методом пробних кроків. [2] 
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 На рис. 1 показано останні кроки пошуку екстремуму. Мінімум функції 

було знайдено за 9 ітерацій. 

 

 
Рисунок 1 — Останні кроки пошуку екстремуму 

 

На рис. 2 показано за яку кількість ітерацій знайдено мінімум, використо-

вуючи розроблений алгоритм методу. 

 

 
Рисунок 2 — Пошук екстремуму з використанням фіксації прирощення 

функції 

Таким чином, використовуючи розроблений метод мінімум функції 
2

2

2

11 4 xxf    знайдено за 6 ітерацій. 

Щоб оцінити якість пошуку потрібно використати значення глибини по-

шуку, яке розраховується за формулою )lg( minffq m  , де min, ffm  — 
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відповідно мінімальне знайдене та мінімальне точне значення функції, що до-

сліджується.  

Таким чином, виграш у 3 ітерації зменшує час пошуку екстремуму функ-

ції, що є одною основних задач оптимізації. Якщо провести більш детальний 

аналіз методу то можна знайти виграш не лише в кількості ітерацій, а й в шви-

дкодії методу при високій заданій точності пошуку (10-6). Дослідження точно-

сті і швидкодії методу пошуку екстремуму було проведено з різних початко-

вих точок багатовимірного простору. 

Наступним етапом дослідження є розробка програми, в основі якої буде 

метод оптимізації схем з фіксованими прирощеннями. Програма розробля-

ється для автоматизованого пошуку екстремуму, яка повинна пришвидшити 

проведення детального порівняння з класичними методами пошуку екстре-

муму на прикладах функцій двох, трьох та чотирьох змінних. 

 

Перелік посилань 

1. Б.Банди. Методы оптимизации. Вводной курс. Москва : Радио и связь, 1988. 

2. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задчах / А. В. Пантелеев, Т. А. 

Летова. – Москва: высшая школа, 2005 – 544 с. 

Анотація 

Розроблено метод оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій. Дослі-

джено ефективність пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення. Наведено при-

клади існуючих рішень. Проведено аналіз отриманих результатів. Наведено основні теоре-

тичні відомості, які використовувалися для розробки методу.  

Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, ефективність, гли-

бина пошуку. 

Аннотация 

Разработан метод оптимизации схем с фиксированными приращениями функций. Ис-

следована  эффективность поиска экстремума с фиксацией ее приращения. Приведены при-

меры существующих решений. Проведен анализ полученных результатов. Приведены ос-

новные теоретические сведения, которые использовались для разработки метода. 

Ключевые слова: экстремум, методы оптимизации, количество итераций, эффектив-

ность, глубина поиска. 

Abstract  

A method for optimization of schemes with fixed increments of functions has been devel-

oped. The efficiency of the search for an extremum with fixation of its increment is investigated. 

Examples of existing solutions are given. The analysis of the obtained results is carried out. The 

main theoretical information that was used to develop the method is given. 

Keywords: extremum, optimization methods, number of iterations, efficiency, depth of 

search. 
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ДОДАТОК В. ПРОГРАМНИЙ КОД МЕТОДУ НАЙСКОРІШОГО 

СПУСКУ 

Program N_Spusk; {OP - kvadr iterpol} 

Uses Crt; 

const kl=3; 

      eps  = 0.001; 

      epsOP= 0.001; 

type vector = array[1..3] of double; 

 

var X0, X, Grad, ksi, ksi0: vector; 

  n, it, i: integer; 

  ko: longint; 

  f0, f, N_dX: double; 

 

Function Fq: double; 

  BEgin Inc(ko); 

     Case kl of 

       1: Fq:=sqr(X[1]-2)+sqr(X[2]-5)+sqr(X[3]+2); 

       2: Fq:= sqr(x[1])+ 4*sqr(x[2]); 

       3: Fq:=100*sqr(X[2]-X[1]*X[1])+sqr(1-X[1]); 

     end; 

  ENd; 

 

Procedure Gradient; 

  begin 

     Case kl of 

       1: begin Grad[1]:= 2*(X[1]-2); 

                Grad[2]:= 2*(X[2]-5); 

                Grad[3]:= 2*(X[3]+2) 

          end; 
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       2: begin Grad[1]:= 2*X0[1]; Grad[2]:= 8*X0[2] 

          end; 

       3: begin Grad[1]:= -400*X[1]*(X[2]-X[1]*X[1])-

2*(1-X[1]); 

                Grad[2]:=  200*(X[2]-X[1]*X[1]) 

          end 

     End; { of case} 

  end;  {of proc Gradient} 

 

Procedure Direct; 

   BEgin 

     Gradient;                   { calculation of 

gradient } 

     for i:= 1 to n do ksi[i] := -grad[i]; 

   ENd;{of proc Direct} 

 

Function Fn(alfa: real): double; 

   begin for i:=1 to n do X[i]:=X0[i]+alfa*ksi[i]; 

Fn:=Fq 

   end; 

 

Function OP: double;  { kvadr interpol} 

var x, xo, h, fa, fb, Fc: double; 

  begin 

     h:=epsOP; x:=0; 

     repeat 

        xo:=x; 

        fa:=Fn(xo-h); fb:=Fn(xo); fc:=Fn(xo+h); 

        if (fa=0) and (fb=0) and (fc=0) then break; 

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



72 

 
        x:=(fa*(2*xo+h)-4*fb*xo+fc*(2*xo-h))/(fa-

2*fb+fc)/2; 

     until (abs(xo-x)<epsOP); 

     Op:= Fn(x); Inc(it); 

  end; 

 

Procedure  Print; 

   begin writeln; write('F',it:2,'/',ko:3,'('); 

      for i:=1 to n do 

         begin write(X[i]:7:4); if i<n then 

write(','); 

         end; 

      write(')=',f:12:8); 

   end; 

 

BEGIN 

  ClrScr; //1. Розмірність та координати початкової 

точки пошуку  

  Case kl of 

    1: begin n:=3; X0[1]:=0 ;   X0[2]:=0;  X0[3]:=0 

       end; 

    2: begin n:=2; X0[1]:=10;   X0[2]:=5 

       end; 

    3: begin n:=2; X0[1]:=-1.2; X0[2]:=1 

       end 

  End; {of case} 

  writeln('Tochnist poshuku: ', eps:9:6,'  Tochnist 

OP: ', epsOP:10:7); 

  X:=X0; f:=Fq; 

  Print; 
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  ko:= 0; it:= 0; 

  Repeat  // 2. Блок пошуку 

     X0:=X; f0:=f; 

     Direct; 

     f:=OP; 

     Print; 

     N_dX:=0;for i:=1 to n do N_dX:=N_dX+sqr(X[i]-

X0[i]); N_dX:=Sqrt(N_dX); 

  Until (N_dX<=eps);    { of searh }// 3. Виведення 

кінцевого результату 

  writeln; write('Ok. ko=', ko,'.  Press <Enter> '); 

  readkey 

END. {prog Un_Grad} 
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ДОДАТОК Г. ПРОГРАМНИЙ КОД РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

 

#define N_VAR 2 

 

// Функція 2-х змінних 

double func_2var(double *x) 

{ 

    //return x[0]*x[0] + 4*x[1]*x[1]; 

    return 100*pow(x[1]-x[0]*x[0],2)+pow(1-

x[0],2);//функція Розенброка 

} 

// Похідна 

double dx1(double (*func)(double *), double *x, 

double delta) 

{ 

    x[0]= x[0] + delta; 

    double f_p = func(x); 

    x[0]= x[0] - delta; 

    double f_0 = func(x); 

 

    return(f_p - f_0) / delta; 

} 

 

double dx2(double (*func)(double *), double *x, 

double delta) 

{ 
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    x[1]= x[1] + delta; 

    double f_p = func(x); 

    x[1]= x[1] - delta; 

    double f_0 = func(x); 

 

    return(f_p - f_0) / delta; 

} 

 

void ksi(double dx1, double dx2, double delta_f, 

double *buf) 

{ 

    buf[0] = delta_f / dx1; 

    buf[1] = delta_f / dx2; 

    return; 

} 

int main() 

{ 

    FILE *file = fopen("./Hlam.txt", "w+"); 

 

    double delta = 0.001; // Точність розрах. похідної 

    double eps = 0.001; 

    double h = eps; 

 

    double x[N_VAR] = {-1.2, 1}; 

    double x_old[N_VAR]; 

 

    double delta_f = 1; 

 

    double dx1_val; 

    double dx2_val; 
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    double ksi_buf[N_VAR]; 

    double alpha_n = 0.0 - h; 

    double alpha_p = 0.0 + h; 

    double x_n[N_VAR]; 

    double x_p[N_VAR]; 

    double f_n = func_2var(x_n); 

    double f_p = func_2var(x_p); 

    double alpha_m; 

 

    int i = 0, ko = 0; 

    for(i = 0; i < 200; i++) 

    { 

        fprintf(file, "it=%d:\n", i); 

 

        x_old[0] = x[0]; 

        x_old[1] = x[1]; 

 

        dx1_val = dx1(func_2var, x, delta);ko++; 

        dx2_val = dx2(func_2var, x, delta);ko++; 

 

        fprintf(file, "F(x0)=%f\n", func_2var(x)); 

        fprintf(file, "dF/dx1=%f\n", dx1_val); 

        fprintf(file, "dF/dx2=%f\n", dx2_val); 

 

        ksi(dx1_val, dx2_val, delta_f, ksi_buf); 

        ksi(dx1_val, dx2_val, delta_f, ksi_buf); 

 

        fprintf(file, "Ksi=%f, ", ksi_buf[0]); 

        fprintf(file, "%f\n", ksi_buf[1]); 
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        alpha_n = 0.0 - h;ko++; 

        alpha_p = 0.0 + h;ko++; 

 

        fprintf(file, "alpha = %f, %f\n", alpha_n, 

alpha_p); 

 

        // Розрахунок точки з від'ємним значенням альфа 

        x_n[0] = x[0] - alpha_n * ksi_buf[0]; 

        x_n[1] = x[1] - alpha_n * ksi_buf[1]; 

 

        fprintf(file, "x_n = %f, %f\n", x_n[0], 

x_n[1]); 

 

        f_n = func_2var(x_n); 

 

        // Розрахунок точки з додатнім значенням альфа 

        x_p[0] = x[0] - alpha_p * ksi_buf[0]; 

        x_p[1] = x[1] - alpha_p * ksi_buf[1]; 

 

        fprintf(file, "x_p = %f, %f\n", x_p[0], 

x_p[1]); 

 

        f_p = func_2var(x_p);ko++; 

        fprintf(file, "f_n, f_p = %f, %f\n", f_n, 

f_p); 

        alpha_m = 1.0/2 * (f_n * (2*0 + h) - 

4*func_2var(x) * 0 + f_p*(2*0 - h)) / 

                (f_n - 2*func_2var(x) + f_p);ko++; 

 

        fprintf(file, "alpha_m = %f\n", alpha_m); 
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        x[0] = x[0] - alpha_m * ksi_buf[0];ko++; 

        x[1] = x[1] - alpha_m * ksi_buf[1];ko++; 

 

        fprintf(file, "x = %f, %f\n", x[0], x[1]); 

        fprintf(file, "ko=%d:\n", ko); 

        fprintf(file, "\n"); 

 

        if((fabs((x_old[0] - x[0]) / x[0]) < eps) & 

                (fabs((x_old[1] - x[1]) / x[1]) < 

eps)) 

        { 

            break; 

        } 

    } 

    fflush(file); 

    fclose(file); 

    file = fopen("./Hlam.txt", "r"); 

    char c; 

    while (!feof(file)) 

    { 

        if(fscanf(file, "%c", &c) == EOF) 

        { 

            break; 

        } 

        printf("%c", c); 

    } 

    fclose(file); 

    return 0; 

} 
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ДОДАТОК Д. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ 

Приклад 3.3 

it=0: 

F(x0)=200.000000 

dF/dx1=20.001000 

dF/dx2=40.004000 

Ksi=0.299985, 0.149985 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 10.000300, 5.000150 

x_p = 9.999700, 4.999850 

f_n, f_p = 200.011999, 199.988001 

alpha_m = 33.335834 

x = -0.000250, 0.000125 

ko=8: 

 

it=1: 

F(x0)=0.000000 

dF/dx1=0.000500 

dF/dx2=0.004999 

Ksi=12007.649337, 1200.188895 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 12.007399, 1.200314 

x_p = -12.007899, -1.200064 

f_n, f_p = 149.940648, 149.950265 

alpha_m = -0.000000 

x = -0.000058, 0.000144 

ko=16: 

 

it=2: 

F(x0)=0.000000 
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dF/dx1=0.000885 

dF/dx2=0.005153 

Ksi=6781.660278, 1164.333616 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 6.781603, 1.164478 

x_p = -6.781718, -1.164189 

f_n, f_p = 51.414168, 51.413046 

alpha_m = 0.000000 

x = -0.000095, 0.000138 

ko=24: 

 

it=3: 

F(x0)=0.000000 

dF/dx1=0.000811 

dF/dx2=0.005102 

Ksi=7400.643925, 1175.930306 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 7.400549, 1.176068 

x_p = -7.400739, -1.175793 

f_n, f_p = 60.300675, 60.300883 

alpha_m = -0.000000 

x = -0.000088, 0.000139 

ko=32: 

 

it=4: 

F(x0)=0.000000 

dF/dx1=0.000824 

dF/dx2=0.005110 

Ksi=7285.542097, 1174.057065 

alpha = -0.001000, 0.001000 
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x_n = 7.285454, 1.174196 

x_p = -7.285630, -1.173918 

f_n, f_p = 58.592782, 58.592745 

alpha_m = 0.000000 

x = -0.000089, 0.000139 

ko=40: 

 

it=5: 

F(x0)=0.000000 

dF/dx1=0.000821 

dF/dx2=0.005109 

Ksi=7305.649942, 1174.392830 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 7.305561, 1.174531 

x_p = -7.305739, -1.174254 

f_n, f_p = 58.889312, 58.889318 

alpha_m = -0.000000 

x = -0.000089, 0.000139 

ko=48: 

 

it=6: 

F(x0)=0.000000 

dF/dx1=0.000822 

dF/dx2=0.005109 

Ksi=7302.096875, 1174.333766 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 7.302008, 1.174472 

x_p = -7.302186, -1.174195 

f_n, f_p = 58.836859, 58.836857 

alpha_m = 0.000000 
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x = -0.000089, 0.000139 

ko=56: 

Використані наступні умовні позначення: F(x0) ‒ значення функції в по-

чатковій точці, dF/dx1 ‒ значення похідної, Ksi ‒ значення вектору напрямку, 

f_n, f_p, x_n, x_p ‒ складові формули для розрахунку alpha_m, x ‒ нова почат-

кова точка, ko ‒ кількість розрахунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 56 розрахунків. 

Приклад 3.4 

it=0: 

F(x0)=116.000000 

dF/dx1=20.001000 

dF/dx2=16.004000 

Ksi=0.199990, 0.249938 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 10.000200, 2.000250 

x_p = 9.999800, 1.999750 

f_n, f_p = 116.007999, 115.992001 

alpha_m = 13.797170 

x = 7.240704, -1.448430 

ko=8: 

 

it=1: 

F(x0)=60.819596 

dF/dx1=14.482408 

dF/dx2=-11.583443 

Ksi=0.276197, -0.345320 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 7.240980, -1.448776 

x_p = 7.240428, -1.448085 

f_n, f_p = 60.827598, 60.811596 

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



83 

 
alpha_m = 7.230745 

x = 5.243593, 1.048494 

ko=16: 

 

it=2: 

F(x0)=31.892621 

dF/dx1=10.488185 

dF/dx2=8.391950 

Ksi=0.381382, 0.476647 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 5.243974, 1.048970 

x_p = 5.243211, 1.048017 

f_n, f_p = 31.900620, 31.884624 

alpha_m = 3.793181 

x = 3.796944, -0.759516 

ko=24: 

 

it=3: 

F(x0)=16.724236 

dF/dx1=7.594887 

dF/dx2=-6.072125 

Ksi=0.526670, -0.658748 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 3.797470, -0.760174 

x_p = 3.796417, -0.758857 

f_n, f_p = 16.732240, 16.716236 

alpha_m = 1.987433 

x = 2.750222, 0.549702 

ko=32: 
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it=4: 

F(x0)=8.772410 

dF/dx1=5.501444 

dF/dx2=4.401614 

Ksi=0.727082, 0.908758 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.750949, 0.550611 

x_p = 2.749495, 0.548793 

f_n, f_p = 8.780409, 8.764418 

alpha_m = 1.043270 

x = 1.991680, -0.398377 

ko=40: 

 

it=5: 

F(x0)=4.601606 

dF/dx1=3.984359 

dF/dx2=-3.183020 

Ksi=1.003926, -1.256668 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.992684, -0.399634 

x_p = 1.990676, -0.397121 

f_n, f_p = 4.609617, 4.593609 

alpha_m = 0.546370 

x = 1.443165, 0.288228 

ko=48: 

 

it=6: 

F(x0)=2.415027 

dF/dx1=2.887330 

dF/dx2=2.309827 
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Ksi=1.385363, 1.731731 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.444550, 0.289960 

x_p = 1.441779, 0.286497 

f_n, f_p = 2.423033, 2.407049 

alpha_m = 0.287165 

x = 1.045337, -0.209064 

ko=56: 

----------------------------------------------------- 

it=17: 

F(x0)=0.002239 

dF/dx1=0.088944 

dF/dx2=-0.065901 

Ksi=44.972180, -60.697156 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.088944, -0.069435 

x_p = -0.001000, 0.051960 

f_n, f_p = 0.027196, 0.010800 

alpha_m = 0.000245 

x = 0.032973, 0.006108 

ko=144: 

 

it=18: 

F(x0)=0.001236 

dF/dx1=0.066945 

dF/dx2=0.052861 

Ksi=59.750159, 75.670487 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.092723, 0.081778 

x_p = -0.026777, -0.069563 
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f_n, f_p = 0.035348, 0.020073 

alpha_m = 0.000144 

x = 0.024354, -0.004808 

ko=152: 

 

it=19: 

F(x0)=0.000686 

dF/dx1=0.049708 

dF/dx2=-0.034460 

Ksi=80.469899, -116.075475 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.104824, -0.120883 

x_p = -0.056116, 0.111268 

f_n, f_p = 0.069439, 0.052671 

alpha_m = 0.000069 

x = 0.018766, 0.003252 

ko=160: 

 

it=20: 

F(x0)=0.000394 

dF/dx1=0.038533 

dF/dx2=0.030020 

Ksi=103.807823, 133.245572 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.122574, 0.136498 

x_p = -0.085041, -0.129993 

f_n, f_p = 0.089551, 0.074825 

alpha_m = 0.000045 

x = 0.014094, -0.002745 

ko=168: 
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it=21: 

F(x0)=0.000229 

dF/dx1=0.029188 

dF/dx2=-0.017960 

Ksi=137.043699, -222.713586 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.151138, -0.225459 

x_p = -0.122950, 0.219969 

f_n, f_p = 0.226169, 0.208661 

alpha_m = 0.000020 

x = 0.011332, 0.001743 

ko=176: 

 

it=22: 

F(x0)=0.000141 

dF/dx1=0.023664 

dF/dx2=0.017946 

Ksi=169.032050, 222.890033 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.180364, 0.224633 

x_p = -0.157700, -0.221147 

f_n, f_p = 0.234372, 0.220493 

alpha_m = 0.000015 

x = 0.008752, -0.001659 

ko=184: 

 

it=23: 

F(x0)=0.000088 

dF/dx1=0.018503 
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dF/dx2=-0.009274 

Ksi=216.175788, -431.312640 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.224928, -0.432972 

x_p = -0.207424, 0.429653 

f_n, f_p = 0.800451, 0.781433 

alpha_m = 0.000006 

x = 0.007452, 0.000934 

ko=192: 

Використані наступні умовні позначення: F(x0) ‒ значення функції в по-

чатковій точці, dF/dx1 ‒ значення похідної, Ksi ‒ значення вектору напрямку, 

f_n, f_p, x_n, x_p ‒ складові формули для розрахунку alpha_m, x ‒ нова почат-

кова точка, ko ‒ кількість розрахунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 192 розрахунки. 

Приклад 3.5 

it=0: 

F(x0)=500.000000 

dF/dx1=40.001000 

dF/dx2=40.004000 

Ksi=0.374991, 0.374963 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 20.000375, 5.000375 

x_p = 19.999625, 4.999625 

f_n, f_p = 500.029999, 499.970003 

alpha_m = 21.335626 

x = 11.999340, -3.000060 

ko=8: 

 

it=1: 

F(x0)=179.985601 
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dF/dx1=23.999680 

dF/dx2=-23.996479 

Ksi=0.625008, -0.625092 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 11.999965, -3.000685 

x_p = 11.998715, -2.999435 

f_n, f_p = 180.015605, 179.955601 

alpha_m = 7.678636 

x = 7.200129, 1.799792 

ko=16: 

 

it=2: 

F(x0)=64.798856 

dF/dx1=14.401257 

dF/dx2=14.402336 

Ksi=1.041576, 1.041498 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 7.201170, 1.800834 

x_p = 7.199087, 1.798751 

f_n, f_p = 64.828857, 64.768867 

alpha_m = 2.765134 

x = 4.320032, -1.080089 

ko=24: 

 

it=3: 

F(x0)=23.329044 

dF/dx1=8.641064 

dF/dx2=-8.636711 

Ksi=1.735897, -1.736772 

alpha = -0.001000, 0.001000 
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x_n = 4.321768, -1.081826 

x_p = 4.318296, -1.078352 

f_n, f_p = 23.359064, 23.299054 

alpha_m = 0.994944 

x = 2.592912, 0.647901 

ko=32: 

 

it=4: 

F(x0)=8.402298 

dF/dx1=5.186824 

dF/dx2=5.187212 

Ksi=2.891943, 2.891727 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.595804, 0.650793 

x_p = 2.590020, 0.645010 

f_n, f_p = 8.432325, 8.372354 

alpha_m = 0.358579 

x = 1.555923, -0.389010 

ko=40: 

 

it=5: 

F(x0)=3.026211 

dF/dx1=3.112846 

dF/dx2=-3.108079 

Ksi=4.818741, -4.826132 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.560742, -0.393836 

x_p = 1.551104, -0.384184 

f_n, f_p = 3.056342, 2.996313 

alpha_m = 0.128943 
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x = 0.934579, 0.233287 

ko=48: 

 

it=6: 

F(x0)=1.091130 

dF/dx1=1.870159 

dF/dx2=1.870296 

Ksi=8.020710, 8.020121 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.942600, 0.241307 

x_p = 0.926559, 0.225267 

f_n, f_p = 1.121411, 1.061492 

alpha_m = 0.046576 

x = 0.561004, -0.140261 

ko=56:  

---------------------------------------------------- 

it=20: 

F(x0)=0.000008 

dF/dx1=0.006678 

dF/dx2=0.005152 

Ksi=2246.225828, 2911.373964 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.249065, 2.911518 

x_p = -2.243387, -2.911230 

f_n, f_p = 38.966040, 38.933824 

alpha_m = 0.000000 

x = 0.002374, -0.000458 

ko=168: 

 

it=21: 
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F(x0)=0.000006 

dF/dx1=0.005749 

dF/dx2=0.000336 

Ksi=2609.190031, 44636.069394 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.611564, 44.635611 

x_p = -2.606816, -44.636527 

f_n, f_p = 7976.171489, 7976.473796 

alpha_m = -0.000000 

x = 0.002399, -0.000035 

ko=176: 

 

it=22: 

F(x0)=0.000006 

dF/dx1=0.005798 

dF/dx2=0.003720 

Ksi=2586.940442, 4032.785619 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.589340, 4.032751 

x_p = -2.584541, -4.032821 

f_n, f_p = 71.756988, 71.734424 

alpha_m = 0.000000 

x = 0.002196, -0.000352 

ko=184: 

 

it=23: 

F(x0)=0.000005 

dF/dx1=0.005392 

dF/dx2=0.001183 

Ksi=2782.124908, 12680.566974 
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alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.784321, 12.680215 

x_p = -2.779929, -12.680919 

f_n, f_p = 650.903835, 650.950844 

alpha_m = -0.000000 

x = 0.002246, -0.000123 

ko=192: 

 

it=24: 

F(x0)=0.000005 

dF/dx1=0.005492 

dF/dx2=0.003014 

Ksi=2731.234319, 4976.036612 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.733480, 4.975913 

x_p = -2.728988, -4.976160 

f_n, f_p = 106.510772, 106.496043 

alpha_m = 0.000000 

x = 0.002152, -0.000295 

ko=200: 

 

it=25: 

F(x0)=0.000005 

dF/dx1=0.005303 

dF/dx2=0.001638 

Ksi=2828.502327, 9156.991708 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 2.830654, 9.156696 

x_p = -2.826351, -9.157287 

f_n, f_p = 343.392962, 343.411875 
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alpha_m = -0.000000 

x = 0.002191, -0.000169 

ko=208: 

Використані наступні умовні позначення: F(x0) ‒ значення функції в по-

чатковій точці, dF/dx1 ‒ значення похідної, Ksi ‒ значення вектору напрямку, 

f_n, f_p, x_n, x_p ‒ складові формули для розрахунку alpha_m, x ‒ нова почат-

кова точка, ko ‒ кількість розрахунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 208 розрахунків. 

Приклад 3.6  

it=0: 

F(x0)=24.200000 

dF/dx1=-214.935480 

dF/dx2=-87.900000 

Ksi=-0.069788, -0.170648 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -1.200070, 0.999829 

x_p = -1.199930, 1.000171 

f_n, f_p = 24.230075, 24.169948 

alpha_m = 1.266643 

x = -1.111603, 1.216151 

ko=8: 

 

it=1: 

F(x0)=4.496934 

dF/dx1=-12.399762 

dF/dx2=-3.802147 

Ksi=-1.209701, -3.945139 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -1.112813, 1.212205 

x_p = -1.110393, 1.220096 
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f_n, f_p = 4.532343, 4.470343 

alpha_m = 0.003516 

x = -1.107350, 1.230020 

ko=16: 

 

it=2: 

F(x0)=4.442366 

dF/dx1=-2.043224 

dF/dx2=0.859104 

Ksi=-7.341339, 17.460047 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -1.114692, 1.247480 

x_p = -1.100009, 1.212560 

f_n, f_p = 4.474364, 4.410683 

alpha_m = 0.101044 

x = -0.365552, -0.534213 

ko=24: 

 

it=3: 

F(x0)=46.465912 

dF/dx1=-100.195517 

dF/dx2=-133.468229 

Ksi=-0.149707, -0.112386 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -0.365702, -0.534325 

x_p = -0.365402, -0.534100 

f_n, f_p = 46.495959, 46.435881 

alpha_m = 1.892318 

x = -0.082258, -0.321542 

ko=32: 
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it=4: 

F(x0)=11.949937 

dF/dx1=-12.897614 

dF/dx2=-65.561721 

Ksi=-1.163006, -0.228792 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -0.083421, -0.321771 

x_p = -0.081095, -0.321313 

f_n, f_p = 11.980148, 11.919941 

alpha_m = 0.139606 

x = 0.080105, -0.289601 

ko=40: 

 

it=5: 

F(x0)=9.608882 

dF/dx1=7.707982 

dF/dx2=-59.103630 

Ksi=1.946035, -0.253792 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.082051, -0.289855 

x_p = 0.078159, -0.289348 

f_n, f_p = 9.639045, 9.579238 

alpha_m = 0.057511 

x = -0.031814, -0.275006 

ko=48: 

 

it=6: 

F(x0)=8.683218 

dF/dx1=-5.519475 
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dF/dx2=-55.103544 

Ksi=-2.717650, -0.272215 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -0.034531, -0.275278 

x_p = -0.029096, -0.274733 

f_n, f_p = 8.713834, 8.653471 

alpha_m = 0.034698 

x = 0.062484, -0.265560 

ko=56: 

 

it=7: 

F(x0)=8.140048 

dF/dx1=4.916323 

dF/dx2=-53.792900 

Ksi=3.051061, -0.278847 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.065535, -0.265839 

x_p = 0.059433, -0.265281 

f_n, f_p = 8.170460, 8.110746 

alpha_m = 0.026918 

x = -0.019645, -0.258054 

ko=64: 

 

it=8: 

F(x0)=7.718806 

dF/dx1=-4.017316 

dF/dx2=-51.588025 

Ksi=-3.733836, -0.290765 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = -0.023379, -0.258345 
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x_p = -0.015912, -0.257763 

f_n, f_p = 7.749788, 7.689333 

alpha_m = 0.020053 

x = 0.055228, -0.252224 

ko=72: 

 

it=9: 

F(x0)=7.409060 

dF/dx1=3.803007 

dF/dx2=-50.954737 

Ksi=3.944247, -0.294379 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.059172, -0.252518 

x_p = 0.051283, -0.251929 

f_n, f_p = 7.439745, 7.380102 

alpha_m = 0.017275 

x = -0.012909, -0.247138 

ko=80: 

---------------------------------------------------- 

it=605: 

F(x0)=0.001824 

dF/dx1=0.269606 

dF/dx2=0.106747 

Ksi=55.636696, 140.519446 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.012929, 1.056961 

x_p = 0.901655, 0.775922 

f_n, f_p = 0.095875, 0.147016 

alpha_m = -0.000107 

x = 0.963239, 0.931461 
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ko=4848: 

 

it=606: 

F(x0)=0.002671 

dF/dx1=-1.101201 

dF/dx2=0.826439 

Ksi=-13.621487, 18.150150 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.949617, 0.949611 

x_p = 0.976860, 0.913311 

f_n, f_p = 0.231389, 0.168185 

alpha_m = 0.000080 

x = 0.964331, 0.930006 

ko=4856: 

 

it=607: 

F(x0)=0.001273 

dF/dx1=0.274029 

dF/dx2=0.114506 

Ksi=54.738800, 130.997556 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.019069, 1.061003 

x_p = 0.909592, 0.799008 

f_n, f_p = 0.050994, 0.088539 

alpha_m = -0.000137 

x = 0.971832, 0.947958 

ko=4864: 

 

it=608: 

F(x0)=0.002019 
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dF/dx1=-1.038610 

dF/dx2=0.800093 

Ksi=-14.442378, 18.747820 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.957389, 0.966705 

x_p = 0.986274, 0.929210 

f_n, f_p = 0.252925, 0.189649 

alpha_m = 0.000072 

x = 0.972874, 0.946605 

ko=4872: 

 

it=609: 

F(x0)=0.000737 

dF/dx1=0.278371 

dF/dx2=0.124327 

Ksi=53.884902, 120.649279 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.026759, 1.067254 

x_p = 0.918989, 0.825956 

f_n, f_p = 0.017670, 0.041102 

alpha_m = -0.000204 

x = 0.983892, 0.971275 

ko=4880: 

 

it=610: 

F(x0)=0.001304 

dF/dx1=-0.916030 

dF/dx2=0.746300 

Ksi=-16.375006, 20.099158 

alpha = -0.001000, 0.001000 

П'ят
ов

 С
. В

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



101 

 
x_n = 0.967517, 0.991374 

x_p = 1.000267, 0.951175 

f_n, f_p = 0.306698, 0.243624 

alpha_m = 0.000058 

x = 0.984835, 0.970117 

ko=4888: 

 

it=611: 

F(x0)=0.000235 

dF/dx1=0.273117 

dF/dx2=0.143592 

Ksi=54.921468, 104.462469 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.039756, 1.074580 

x_p = 0.929913, 0.865655 

f_n, f_p = 0.005823, 0.004996 

alpha_m = 0.000040 

x = 0.982642, 0.965946 

ko=4896: 

 

it=612: 

F(x0)=0.000314 

dF/dx1=0.210759 

dF/dx2=0.172294 

Ksi=71.171231, 87.060281 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.053813, 1.053007 

x_p = 0.911471, 0.878886 

f_n, f_p = 0.333696, 0.239271 

alpha_m = 0.000082 
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x = 0.976771, 0.958765 

ko=4904: 

 

it=613: 

F(x0)=0.002733 

dF/dx1=-1.494242 

dF/dx2=1.036694 

Ksi=-10.038532, 14.469073 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.966732, 0.973234 

x_p = 0.986809, 0.944296 

f_n, f_p = 0.150585, 0.087182 

alpha_m = 0.000136 

x = 0.978141, 0.956790 

ko=4912: 

 

it=614: 

F(x0)=0.000478 

dF/dx1=0.328332 

dF/dx2=0.106154 

Ksi=45.685412, 141.304806 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 1.023826, 1.098095 

x_p = 0.932455, 0.815485 

f_n, f_p = 0.249318, 0.296029 

alpha_m = -0.000043 

x = 0.980101, 0.962852 

ko=4920: 

 

it=615: 
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F(x0)=0.000904 

dF/dx1=-0.538623 

dF/dx2=0.550976 

Ksi=-27.848788, 27.224395 

alpha = -0.001000, 0.001000 

x_n = 0.952252, 0.990077 

x_p = 1.007950, 0.935628 

f_n, f_p = 0.696052, 0.645423 

alpha_m = 0.000019 

x = 0.980627, 0.962338 

ko=4928: 

Використані наступні умовні позначення: F(x0) ‒ значення функції в по-

чатковій точці, dF/dx1 ‒ значення похідної, Ksi ‒ значення вектору напрямку, 

f_n, f_p, x_n, x_p ‒ складові формули для розрахунку alpha_m, x ‒ нова почат-

кова точка, ko ‒ кількість розрахунків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 4928 розрахунків. 

Приклад 3.10 

Tochnist poshuku:  0.001000  Tochnist OP:  0.0010000 

F 0/  1(-1.2000, 1.0000)= 24.20000000 

F 1/  4(-1.0427, 1.0642)=  4.22493796 

F 2/  8(-1.0298, 1.0686)=  4.12656471 

F 3/ 27(-0.9125, 0.7950)=  3.79939258 

F 4/ 34(-0.8917, 0.8039)=  3.58622230 

F 5/ 44(-0.8679, 0.7364)=  3.51750387 

F 6/ 51(-0.8554, 0.7408)=  3.45068444 

F 7/ 61(-0.8382, 0.6890)=  3.39781970 

F 8/ 68(-0.8268, 0.6928)=  3.34562581 

F 9/ 75(-0.8129, 0.6490)=  3.30053045 

F10/ 82(-0.8019, 0.6525)=  3.25571903 

F11/ 89(-0.7900, 0.6136)=  3.21535699 
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F12/ 96(-0.7793, 0.6169)=  3.17510577 

F13/103(-0.7688, 0.5815)=  3.13795278 

F14/110(-0.7582, 0.5846)=  3.10081526 

F15/117(-0.7488, 0.5518)=  3.06597781 

F16/124(-0.7382, 0.5548)=  3.03109598 

--------------------------------------------------- 

F391/2806( 0.7700, 0.5925)=  0.05292268 

F392/2813( 0.7710, 0.5927)=  0.05273790 

F393/2820( 0.7708, 0.5937)=  0.05255410 

F394/2827( 0.7718, 0.5940)=  0.05237114 

F395/2834( 0.7716, 0.5950)=  0.05218915 

F396/2841( 0.7726, 0.5952)=  0.05200799 

F397/2848( 0.7724, 0.5962)=  0.05182777 

F398/2855( 0.7734, 0.5964)=  0.05164838 

F399/2862( 0.7732, 0.5974)=  0.05146992 

F400/2869( 0.7742, 0.5976)=  0.05129227 

F401/2876( 0.7739, 0.5986)=  0.05111554 

F402/2883( 0.7749, 0.5988)=  0.05093961 

F403/2890( 0.7747, 0.5998)=  0.05076459 

F404/2897( 0.7757, 0.6000)=  0.05059036 

F405/2904( 0.7755, 0.6010)=  0.05041702 

F406/2911( 0.7765, 0.6012)=  0.05024446 

Ok. ko=2911.  Press <Enter> 

Використані наступні умовні позначення: Tochnist poshuku ‒ точність ро-

зрахунку, Tochnist OP ‒ точність одновимірного пошуку, f406/2911( 0.7765, 

0.6012 ) = 0.05024446 ‒ значення функції в даній точці, ko ‒ кількість розраху-

нків. 

Щоб знайти мінімальне значення було зроблено 2911 розрахунків. 
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