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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Основною метою дослідження або розроблення будь-якого технологічного
процесу є визначення оптимальних умов його дії. Пошук шляху до цього виконується з використанням математичних моделей технологічних процесів і структур та методів оптимізації цих моделей, що вивчається в дисципліні «Оптимізація технологічних процесів галузі».
Метою дисципліни є навчити студента ставити задачу оптимізації на базі
відомої математичної моделі процесу або структури консервного виробництва,
розв’язувати її за допомогою персонального комп’ютера і використовувати результати у дослідженнях, проектуванні або керуванні технологічними
об’єктами.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: умови для постановки задачі оптимізації;
основні математичні моделі консервного виробництва і способи їх використання для оптимізації;
методи побудови оптимального плану в експерименті;
числові методи рішення оптимізаційних задач математичних моделей процесів і технологічних систем;
уміти: вибрати потрібний параметри оптимізації для конкретного об’єкта
виробництва;
вибрати параметри оптимізації та поставити обмеження на них;
використовувати пакети прикладних програм у процесі оптимізації технологічних задач;
розробити план оптимального експерименту з рухом до екстремуму методом крутого сходження;
виконувати системний аналіз і оптимізацію технологічних систем і процесів консервного виробництва.
Дисципліна використовує знання, отримані студентами з алгоритмізації та
програмування, а також у роботі з пакетами прикладних програм під час вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка і програмування» і «Математичне
моделювання на ЕОМ», спеціальних дисциплін і може бути використана в дипломному проектуванні.
Опис навчальної дисципліни за формами навчання наведений у табл. 1.
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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3,5

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне завдання
Заочна та скорочена форма – контрольна робота
Загальна кількість годин 126

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 4,9

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання

0517 Харчова
промисловість та переробка
сільськогосподарської
продукції:

Спеціальність 7.05170107,
8.05170107 «Технології
зберігання, консервування
та переробки плодів і овочів»

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
«спеціаліст», «магістр»

Таблиця 1

заочна
форма
навчання

скорочена
форма
навчання

Варіативна

1-й

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр

1 -й

2-й
2-й
Лекції
16 год.
4 год.
4 год
Практичні, семінарські
Лабораторні
48год.
4 год.
4 год.
Самостійна робота
62 год.
108 год.
108
Індивідуальні завдання:
-

10 год

10 год

Вид контролю: екзамен

У результаті коригування робочої програми дисципліни залежно від спеціальності обсяг і послідовність викладання лекцій, перелік і зміст лабораторних
занять, обсяг і зміст задач контрольної роботи і список рекомендованої літератури можуть змінюватись кафедрою.
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1Змістовий модуль 1.
Тема 1. Зміст, мета і основні завдання дисицпліни; її взаємозв’язок із
дисциплінами загальноінженерної і спеціальної підготовки
Основні задачі курсу, його взаємозв’язок з дисциплінами загальноінженерної
та спеціальної підготовки. Застосування в інженерній практиці математичних моделей та ЕОМ – як одного із сучасних методів вирішення оптимізаційних задач. Загальні поняття оптимізації технологічних процесів.
Методичні рекомендації
Історія розвитку методів для розв’язання оптимізаційних задач досить давня. З вітчизняних вчених можна відмітити праці академіка Канторовича Л.В. і
його школи. Ними розроблено цілий ряд методів лінійного програмування для
оптимізації задач, які описані лінійними математичними моделями. У 1975 році
Канторович Л.В. за використання лінійного програмування в економіці був нагороджений Нобелівською премією. Іншим вченим Понтрягіним для оптимізації динамічних задач управління був розроблений метод з назвою дискретний
принцип максимуму Понтрягіна.
Оптимізація можлива тільки тоді, коли існує декілька або безліч рішень задачі, серед яких можна вибрати найкраще. Щоб вибрати таке краще рішення
необхідно користуватися якимось ефективним критерієм оцінки рішення. Цей
критерій витікає з мети оптимізації. Від того як правильно визначена така мета,
залежить можливість вирішення поставленої задачі.
Типовою помилкою невірно визначеного критерію оптимальності є знаходження декількох величин одночасно. Наприклад, коли при оптимізації роботи
консервного заводу ставиться задача отримати максимальний вихід готового
продукту при мінімальних витратах сировини. Мінімальні витрати рослинної
сировини на виробництві рівні нулю, то при цьому ніякої готової продукції
консервного виробництва отримати не зможемо взагалі.
Вибрати оптимальне розв’язання з необмеженої кількості можливих рішень не можна виконати без використання числових методів оптимізації. Числові методи оптимізації різко зменшують кількість перевірених можливих варіантів рішень. Активне використання числових методів оптимізації вимагає певних знань з теорії матриць, лінійного програмування, диференційного обчислення і математичного аналізу.
Обсяг практичних оптимізаційних задач досить велика і навіть при використанні
алгоритмів оптимізаційних методів при їх вирішенні не можна обійтись без персонального комп’ютера. Тому при вивченні даного курсу слід також звернути увагу на алгоритмізацію методів оптимізації для їх вирішення на ПК.
Тема 2. Методологічні основи оптимізації. Загальні поняття системного аналізу технологічних процесів
Необхідні умови використання методів оптимізації. Класифікація задач
оптимізації з позицій системного аналізу. Математичне моделювання і систем5

ний підхід як основа оптимізації технологічних процесів галузі. Види оптимізаційних задач.
Визначення меж технологічного об’єкта, що вивчається. Вибір критерію,
що характеризує технологічний процес або систему. Вибір незалежних змінних,
що впливають на критерій оптимізації. Використання математичної моделі технологічного об’єкта для оптимізації.
Використання методів оптимізації в інженерній практиці у процесі: проектування технологічних апаратів і систем; аналізу й планування роботи діючих
технологічних об’єктів; оброблення технологічної інформації; керування технологічними процесами і системами.
Задачі лінійного і цілочислового програмування. Задачі нелінійні з лінійними і
нелінійними обмеженнями. Одно- і багатокритеріальні задачі оптимізації.
Методичні рекомендації
У процесі розв’язання задачі оптимізації спочатку створюється математична модель об’єкта оптимізації (процесу, апарата чи системи), далі відбувається
постановка задачі оптимізації, потім вибирається оптимізаційний метод, складаються алгоритм і програма розв’язання. Якщо оптимальне число розв’язання
не може бути отримане, то виконується коригування одного із попередніх етапів.
При вирішенні оптимізаційної задачі перш за все необхідно визначити межі системи оптимізації. Такі межі виділяють задачу по системі, в якій проводиться оптимізація, із загального комплексу задач. Для виділення підсистеми
скористаємось принципом декомпозиції. Декомпозицію слід робити з урахуванням мети оптимізації.
Іншим важливим моментом постановки задачі оптимізації є вибір критерію для
оцінки процесу чи системи, який випливає з мети оптимізації. Дуже часто в інженерній задачі використовують економічний критерій. Ним може бути: продуктивність.
Обсяг капітальних затрат або експлуатаційні витрати.
Іншим критерієм може бути якісні показники продукції. Незалежно від виду критерію він повинен бути виражений у числовій формі, а найкращим варіантом є максимальне або мінімальне його значення.
Слід зауважити, що критерій в оптимізаційній задачі може бути тільки
один. Якщо в задачі існує кілька критеріїв, то з них вибирається тільки один і
на інші накладаються обмеження, або всі вони зводяться до одного мультикритерію за певним принципом.
В постановці задачі оптимізації важливим також є виділення незалежних змінних, що адекватно описують процеси або технологічні системи, які оптимізуються.
Крім незалежних змінних існують змінні, значення яких залежить від незалежних
змінних, різних збурень і управляючих дій. Серед незалежних змінних вибираються
такі, які активно впливають на роботу системи оптимізації і критерій оптимізації і
які називаються параметрами оптимізації. Дуже часто на параметри оптимізації накладають обмеження, що витікають з особливостей технологічного процесу чи системи або конструкції апарату.
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При використанні незалежних змінних слід не втрачати таких, які суттєво
впливають на критерій оптимальності, інакше рішення буде не оптимальним.
Так, при оптимізації конструкторської розробки вакуум-апарату по об’єму капітальних затрат слід використати такі постійні змінні - конструктивні параметри, як: діаметр апарату, висота гріючої камери, діаметр і кількість гріючих трубок, якість металу та інше. Якщо ж оптимізується діючий вакуум-апарат по
продуктивності, то постійними змінними будуть температура пари в гріючій
камері, витрати сиропу на підкачку, розрідження у апараті та інші.
Не слід використовувати як параметри оптимізації такі постійні змінні, які
несуттєво впливають на критерій оптимальності. Їх використання тільки “перевантажує” задачу і збільшує час на її вирішення.
Оптимізацію можна виконувати безпосередньо при проведенні експерименту над об’єктом і з математичною моделлю об’єкта.
При проведенні оптимізації роботи апарату або системи на виробництві чи
в лабораторії проводять серії дослідів при заздалегідь визначених і фіксованих
значеннях постійних змінних, за яких визначають значення критерію оптимальності. За допомогою методів оптимізації аналізують отримані результати і
знаходять оптимальне рішення задачі.
На практиці для оптимізації частіше використовують математичні моделі
об’єктів оптимізації. Математичну модель об’єкту, як і систему, можна зобразити у вигляді “чорного” ящика (рис. 1).

Рис. 1. Зображення математичної моделі процесу у вигляді
“чорного” ящика
На рис.1. показані незалежні змінні: вхідні xi, де (i = 1,...,n), керування ui,
де (i = 1,...,m) і збурення zi, де (i = 1,...,k) і залежні змінні - вихідні yi, де (i=
1,...,r). Змінні управління в задачах оптимізації можна назвати параметрами оптимізації, а вихідні змінні параметрами стану.
Математична модель є те, що знаходиться в середині “чорного” ящика, і
представлена системою рівнянь, які описують процеси, що проходять в об’єкті
моделювання. При рішенні задачі оптимізації змінюючи вхідні і управляючі
змінні можна прогнозувати поведінку об’єкту, і знаходити найкращі режими
його функціонування. З урахуванням змінних показаних на рисунку ця математична модель в загальному вигляді може бути записана так:
y = ϕ ( x , u)
(1)
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Критерій оптимальності являється функцією вхідних, вихідних і управляючих змінних, а якщо врахувати наявність математичної моделі, то тільки функцією вхідних і управляючих змінних:
F = ψ ( x , u) → min
(2)
Якщо ж задача шукає максимум, то можна перейти на мінімум заміною
знаку цільової функції: F = -F.
Рішенням задачі оптимізації будуть значення управляючих змінних, які для
об’єктів із зосередженими параметрами будуть залежати від вхідних змінних і
часу t, а для об’єктів із розподіленими параметрами будуть крім цього залежати
і від просторових координат l :
uо п т = u( x , t , l )
(3)
Тема 3. Структурно-математичний опис технологічних процесів як
основа їх оптимізації
Застосування основних типів математичних моделей структури потоків
для опису технологічних процесів. Кінетичні моделі. Статичні та динамічні
моделі об’єктів. Повна математична модель процесу як засіб прогнозування
закономірностей зміни функції оптимізації.
Методичні рекомендації
Використання методів оптимізації передбачає наявність математичної моделі. Крім того вид використаних методів залежить у великій мірі від виду математичної моделі. Так для багатоступеневих технологічних процесів для оптимізації зручно використовувати динамічне програмування, для технологічних
об’єктів, які описані диференційними рівняннями, - принцип максимуму та інше.
Збираючись використовувати математичну модель, слід впевнитись, що
вона адекватно описує технологічний об’єкт.
Методи оптимізації використовують в усіх галузях технічної діяльності
людини, а в діяльності інженера-технолога передусім в процесах; проектування
технологічних апаратів, вузлів апаратів і систем;
аналізу і корегування роботи існуючих процесів і технологічних систем;
оброблення технологічної інформації;
керування динамічними виробничими системами.
Метою оптимізації у процесі проектування є вибір таких змінних, що характеризують розміри об’єкта оптимізації або режими його функціонування, і
забезпечують найкращу роботу всієї системи в цілому.
Інший клас задач виконує оптимізацію під час аналізу роботи існуючих технологічних об’єктів або при плануванні їх роботи. Такі задачі виникають, коли
потрібно пристосовувати існуючу технологічну систему до нових умов. Це робиться з метою збільшення обсягу випуску продукції, використання нових видів сировини, розширення асортименту виробів або вдосконалення технологічних процесів. Такі задачі, як правило, формуються за допомогою лінійних моделей.
8

Тема 4. Математичні моделі технологічних процесів галузі та основні
методи їх розв’язання.
Теоретичні основи процесів і апаратів як харчових виробництв, передумова їх оптимізації. Основні методи визначення динамічних характеристик
процесу. Вибір цільової функції оптимізації процесу. Вплив зміни вхідних параметрів оптимізації процесу на величину цільової функції.
Методичні рекомендації
Ще один клас задач, де використовуються оптимізаційні методи, пов’язані
з інженерним аналізом і нелінійним регресійним аналізом як елементом інженерного. Такий аналіз у результаті оптимізації дає змогу отримати параметри
заданої напівемпіричної моделі на основі експериментальних даних.
Керування динамічними системами використовує математичні моделі,
описані диференціальними рівняннями.
Отже, опис постановки задач оптимізації повинен включати такі елементи:
- перелік параметрів оптимізації
(4)
x = {x1, x2, ... , xn}
- критерій оптимальності
F = min F ( x ) ,
(5)
x ∈D

де D - область допустимих значень параметрів оптимізації сформована різними видами обмежень, які накладені на параметри оптимізації. Такі обмеження бувають у вигляді рівностей, нерівностей і двохсторонні:

hi ( x ) = 0
gi ( x ) ≥ 0
ai ≤ xi ≤ bi

i = 1,..., k
i = 1,..., j
i = 1,..., n

(6)

Критерій оптимальності ще називають цільовою функцією. Частіше критерієм
оптимальності називають функцію, що залежить від вихідних параметрів, а цільовою функцією називають залежність від вхідних параметрів керування.
Залежно від виду складових елементів задача оптимізації може називатися
задачею:
b = ∞;
- безумовної оптимізації, коли вона буде без обмежень, a = −∞;
- однопараметричної оптимізації, при одному параметрі оптимізації
x={x1};
- з лінійними обмеженнями, якщо функції h(x) i g(x) лінійні;
- лінійного програмування, якщо ще при цьому і цільова функція F(x) лінійна;
- цілочисельного програмування, якщо ще при цьому значення параметрів
оптимізації x - цілі числа;
- квадратичного програмування, якщо цільова функція F(x) квадратична
функція;
- нелінійного програмування, якщо функції обмежень h(x) i g(x) або цільова функція F(x) нелінійні;
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- динамічного програмування, якщо цільова функція має диференційні або
інтегральні рівняння у своєму складі.
Методи оптимізації виходячи із стількох варіантів задач оптимізації можна поділити на чотири основні групи:
аналітичні методи, що їх використовують, у разі можливості диференціювання цільової функції, а потім її дослідження.
числові або пошукові методи для використання необхідно, щоб цільову
функцію можна було обчислити, тобто, щоб був відомий алгоритм розрахунку
критерію оптимальності при заданих значеннях факторів.
методи оптимізації динамічних моделей, де критерій оптимальності представляє собою не функцію, а функціонал. Це буває в тому разі, коли критерій
оптимальності залежить не від параметрів оптимізації, а від зміни параметрів
оптимізації в часі або за лінійним розміром апарата;
методи з необчислюваною цільовою функцією, коли вид цільової функції
невідомий. Рішення такого класу задач виконується з допомогою методів планування експерименту, коли в результаті реалізації експериментів досягається
оптимальне значення.
Змістовий модуль 2.
Тема 1. Методи оптимізації технологічних процесів галузі. Вибір критерію оптимізації технологічних процесів
1.
Розроблення оптимізаційних задач за допомогою методів лінійного
програмування. Розв’язання задач лінійного програмування з двома параметра
графічним методом. Перетворення задач лінійного програмування до стандартної форми. Оптимізація задач лінійного програмування Симплекс-методом.
Оптимізація транспортної задачі.
2.
Оптимізація задач з функціями однієї змінної. Необхідні та достатні умови наявності екстремальної точки. Інтервал невизначеності. Методи пошуку оптимуму для функції однієї змінної. Пошук оптимуму методами дихотомії та «золотого перерізу». Використання квадратичної апроксимації для
розв’язання задач оптимізації (метод Пауелла). Приклади інженерних задач
одопараметричної оптимізації.
Методичні рекомендації
У вирішенні виробничих, технологічних задач важливу роль грають економічні фактори. З урахуванням цього серед технологічних задач можна виділити
такі задачі оптимізації, як:
- планування асортименту випуску продукції;
- вибір сировинних компонентів;
- ефективне використання виробничого обладнання і його ресурсів;
- план реконструкції виробництва;
- регулювання запасів сировини на виробництві;
- розподіл технологічних потоків на виробництві.
Сюди можна також віднести задачі з економічними показниками, які тісно
пов'язані з виробництвом, такі як оптимізація:
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планів доставки вантажів (наприклад буряків) на виробництво;
- організації матеріально-технічного обслуговування;
- планування і розміщення підприємств у сировинній зоні, та інше.
Ці задачі вирішуються за допомогою методів лінійного програмування. Постановка задачі лінійного програмування передбачає наявність лінійної цільової функції. Як правило, це: або прибуток, який треба збільшувати до максимального значення, або затрати, які треба зменшувати до мінімальної величини.
Крім цього вводяться обмеження на параметри оптимізації, які також мають
бути лінійними. Крім цього вводиться умова невід'ємності параметрів оптимізації. В технологічних задачах параметри оптимізації є реальними фізичними
величинами (наприклад ,випуск продукції, компоненти сировини та інше), і
вони не можуть бути меншими за нуль. Обмеження на параметри оптимізації
вводяться із значками ≤ і ≥ . Якщо параметрів оптимізації всього два, то таку
задачу можна вирішати графічним способом на площині, бо в цьому випадку
поле допустимих значень, й - це площина, яка обмежена лініями, обмеженнями
на параметри оптимізації. Цільова функція при якомусь своєму конкретному
значенні також є лінією. Збільшення або зменшення значення цільової функції
досягається її паралельним перенесенням на полі допустимих значень.
Якщо параметрів оптимізації три, то тоді поле допустимих значень мас вигляд об'ємної фігури і графічно рішення не знаходиться. Тим більше, коли кількість параметрів більше ніж три. У цьому випадку задачу розв'язують за допомогою табличного, Симплекс-методу.
Рішення задачі лінійного програмування знаходять в кутах поля допустимих значень. Це зменшує час пошуку оптимуму, тим більше що Симплекс - метод влаштований таким чином, що пошук оптимального значення ведеться
найкоротшим шляхом.
У першому випадку при обмеженнях «зверху», тобто F=max F(x), gi(x)≤0
i=1…, j . Тут пошук мінімального значення призведе до F=0
У другому випадку при обмеженнях «знизу» знаходиться мінімальне значення цільової функції F=mіn F(x), gi(x)≥0 i=1…, j. Пошук максимального
значення в цьому випадку не має рішення, бо поле допустимих значень «зверху» необмежене.
Коли є обмеження на параметри оптимізації як "зверху", так і "знизу", то
шукати можна будь-яке значення цільової функції.
Методичні рекомендації
Оптимізаційні задачі з одним параметром оптимізації є найбільш простими серед задач оптимізації. Не дивлячись на це вони також важливі на практиці
для аналізу підзадач, які виникають при рішенні багатопараметричних задач
оптимізації. Методи рішення таких задач основані на властивостях цільової
функції, яка є функцією однієї змінної.
Методи рішення задачі оптимізації будуть залежати від форми функції однієї
змінної. А вона може бути за умовами розривності: безперервною, розривною і дискретною, по топологічному виду: монотонно зростаючою, монотонно спадаючою
-
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або унімодальною, якщо вона спочатку зменшується а потім збільшується, і по кількості можливих рішень − одно і багато екстремальною.
Постановка задачі однопараметричної оптимізації передбачає наявність
одного параметра оптимізації x і цільової функції f(x) → min, визначеної в області допустимих значень x∈D, де D=[a, b], а a i b − дійсні числа вибрані на діапазоні [-∞, +∞]. Те, що пошук оптимуму обмежений пошуком мінімального
значення, не грає суттєвої ролі, оскільки пошук максимуму f(x) еквівалентний
пошуку мінімуму − f(x).
За наявності кількох рішень − мінімумів, точкою глобального мінімуму
функції f(x) в області допустимих значень D буде така точка x* при якій виконується умова:
f(x*) ≤ f(x) при всіх x ∈ D;
Точкою локального мінімуму функції буде точка x*, в якій, при наявності
додатного числа r, виконується умова:
f(x*) ≤ f(x) при всіх x ∈ {x: |x* - x| ≤ r}
Рішення задачі однопараметричної оптимізації може виконуватись багатьма методами, серед яких найбільш популярними є методи: “золотого перерізу”, Фібоначчі, дихотомії або половинного ділення та інші. Для їх використання
слід спочатку знайти інтервал [a, b], в середині якого знаходиться тільки одна
точка мінімуму x*, тобто такий інтервал, на якому функція буде унімодальна.
Цей інтервал має назву інтервалу невизначеності.
Унімодальною на інтервалі a ≤ x ≤ b функція f(x) буде тільки тоді, коли
вона монотонна по обидва боки від оптимальної точки x*. Властивістю унімодальної функції є те, що коли на інтервалі [a, b] є дві точки x1 і x2, і при цьому
a < x1 < x2 < b то при:
f(x1) ≤ f(x2) значення x* < x2,
а при f(x1) ≥ f(x2) значення x* > x2.
Ця властивість унімодальної функції широко використовується в методах оптимізації, які зменшують інтервал [a, b]. Це такі методи як “золотого перетину”,
половинного ділення та рівномірного пошуку.
Інтервал невизначеності [a, b] шукається послідовними зростаючими кроками
в напрямку зменшення цільової функції до тих пір поки вона не почне зростати.
Метод дихотомії використовується для унімодальних цільових функцій.
Він полягає в наступному. На інтервалі [a, b] вибирається дві точки відносно
середини інтервалу x1 = (a+ b)/ 2 - ε / 2 і x2 = (a+ b)/ 2 +ε / 2, де ε - задана точність. Далі обчислюються значення функції в цих точках і порівнюються між
собою.
Якщо f(x1) < f(x2), то оптимум знаходиться на інтервалі [a, x2],
якщо f(x1) > f(x2), то оптимум xопт знаходиться на інтервалі [x1, b],
якщо f(x1) = f(x2), то оптимум xопт знаходиться на інтервалі [x1, x2].
Після цього звужується довжина відрізку перенесенням точки a або b в середину відрізку. Відрізок звужується на пополам до тих пір, поки його довжина
не стане менше заданої точності.
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Недоліком даного методу є подвійне обчислення значення цільової функції
в точках x1 і x2, а перевагою - висока надійність методу.
“Золотим розтином” у геометрії називається поділ відрізка на дві нерівні
частини таким чином, щоб відношення довжини всього відрізка до його більшої частини дорівнювало відношенню цієї більшої частини до меншої.
Метод “золотого розтину” полягає в тому що, виконуємо поділ відрізку [a,
b] на дві частини і одержуємо точку x2 ( рис. 4.3). Більшу одержану частину
знову ділимо методом “золотого розтину” і одержуємо точку x1 .
Для кожної точки x1 і x2 розраховують значення цільової функції f(x1) і
f(x2), порівнюють їх між собою і звужують відрізок. Якщо f(x1) ≤ f(x2), то
відкидають інтервал [x2, b]. Якщо f(x1) > f(x2), то відкидають інтервал [a, x1].
Після перейменування точок нової області екстремуму - ліва точка повинна називатися a, а права точка b, операція повторюється. Поділ відрізку продовжується до тих пір, поки довжина відрізку не стане | b - a | ≤ ε , де ε > 0 - наперед
задана точність обчислень.
Основна ідея методу полягає у можливості апроксимації гладкої функції
поліномом, наприклад квадратичним, з наступним його використанням для визначення координати точки оптимуму. Квадратичний поліном будується з використанням крайніх точок інтервалу [a, b] і заданої точки с, вибраної на інтервалі. Пошук оптимуму визначається положенням екстремальної точки xпол відносно точки с.
Для усвідомлення матеріалу даного розділу студент повинен знати не тільки алгоритм розв’язання задач оптимізації, а і уміти показати використання методів одно параметричної оптимізації на прикладах задач з технології.
Тема 2. Експериментально-статистичні методи оптимізації технологічних об’єктів
Постановка оптимального плану експерименту. Цілі та методика виконання кореляційного, дисперсійного та регресивного аналізу Рух до екстремуму методами крутого сходження. Алгоритм реалізації експериментальностатичного методу оптимізації.
Методичні вказівки
Завданням експериментально-статистичної оптимізації знаходження оптимальних параметрів процесу на основі проведення повного факторного експерименту і наступного крутого сходження по поверхні відгуку математичної
моделі, отриманої за планом. Постановка повного факторного експерименту і
отримання математичної моделі за даними експерименту розглядалась під час
вивчення дисциплін «Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ» та «Науково-дослідна робота студентів».
У процесі вивчення даного розділу слід звернути увагу на прийняття рішення після побудови математичної моделі за даними експерименту, проведеного за планом. Також слід вміти виконати розрахунок наступної серії дослідів
у напрямку крутого сходження, за градієнтом до оптимального значення для
двох факторного експерименту. При цьому слід знати як перетворити рівняння
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регресії з кодованої форми в натуральну, як розрахувати серію дослідів крутого
сходження, провести по ній уявні досліди і схвалити рішення після руху за градієнтом.
У разі неможливості досягнення оптимальної області слід знати як поставити факторний план другого порядку і як виконати оптимізацію моделі другого порядку.
Тема 3. Планування і проведення машинних експериментів з оптимізації процесів
Розроблення алгоритму вирішення задачі нелійної оптимізації з функцією кількох змінних. Оброблення результатів реалізації планів повних та дробових багатофакторних експериментів. Аналіз результатів та їх оформлення. Розроблення алгоритму рішення моделі. Оцінка відтворюваності отриманих результатів. Ускладнення у розв’язанні таких задач: збільшення кількості змінних, наявність локальних
екстремумів, наявність лінійних і нелінійних обмежень. Графічне зображення двопараметричних задач оптимізації.
Методи розв’язання задач оптимізації функції кількох змінних. Методи
прямого пошуку: повного перебору, покординатного спуску, покоординатного
спуску з одновимірною оптимізацією (Гаусса-Зейделя). Градієнтні методи. Методи випадкового пошуку. Обмеження в задачах нелінійної оптимізації.
Поняття про задачі оптимального керування.
Методичні вказівки
Задачі з двома і більше параметрами, значно складніші за однопараметричні. Складність зростає, коли в задачах обмеження на параметри оптимізації.
Особливо ускладнює рішення багатопараметричних нелінійних задач наявність
локальних екстремумів, серед яких необхідно знайти глобальний, - це, так звані, багатоекстремальні задачі.
Під час розв’язання задачі нелінійної багатопараметричної оптимізації постановкою задачі оптимізації передбачається необхідність знаходження мінімуму цільової функції:

ƒ(X) → min, Xϵ D

(5.1)
де X - вектор параметрів оптимізації X = (х1, х2 …xN) з розмірністю N, підмножини D: D- область допустимих значень параметрів; ƒ(Х) - нелінійна скалярна
функція визначена підмножиною X, яка має кінцеве значення.
При рішенні задач умовної оптимізації вводяться обмеження на параме
три оптимізації типу нерівностей і рівностей:
gi(Х) ≤ 0, і = 1,2, … К ;
(5.2)
hi(Х) = 0,і = К+1,… М,
де, як правило, обмеження нерівності gi(Х) при і=1,2, ..., К показують технічні
характеристики процесу або технологічної структури, а обмеження рівності
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hi(Х) при і =К+1, ... , М відображають технологічні і фізичні закони, які використовуються в моделі.
Для розв’язання задач з обмеженнями розроблені лише алгоритми локальної оптимізації, знаходження локальних мінімумів. Алгоритми глобальної оптимізації для багатоекстремальних задач розроблені лише для простих обмежень з прямокутною допустимою областю: D={X: аi ≤ хi ≤ bi, і =1…N}
Під час розв’язання задач багато параметричної оптимізації використовують деякі визначення
Норма вектора параметрів оптимізації X* - це довжина вектора, яка визначається відстанню від початку координат багатовимірного простору до точки X, і рахується за однією з формул:
n

х = ∑ | xi | або x =
i =1

n

∑x
i =1

2
1

або

x = max xi
1≤i ≤ n

Необхідними умовами наявності локального мінімуму в точні X є виконання рівності ∇ƒ(Х*)= 0, і умови додатної напіввизначеності матриці
∇2ƒ(Х*).
Багатопараметричну задачу оптимізації зручно розглядати з двома параметрами х, у. Ці параметри разом з цільовою функцією створюють тривимірний
простір з координатами х,у, f. Зміна значень цільової функції f (х,у) буде деякою поверхнею. Задачею оптимізації буде знаходження найнижчої точки цієї
поверхні. (рис.2).

Рис. 2. Зображення ліній постійного рівня на площині х, у
Можна перетнути цю поверхню паралельними площинами, які відповідають деяким постійним значенням цільової функції ƒ(х,у)= С1ƒ(х,у) = С2,
ƒ(х,у)=С3 і т. д. Причому відстань між цими площинами може бути постійна
Сі+1 - Сі =соnst. Зробимо проекцію ліній перетину площинами С поверхні цільо15

вої функції на площину параметрів оптимізації х і у. Отримані проекції називаються лініями постійного рівня цільової функції f(х,у). Отриманий рисунок
подібний до топографічного зображення рельєфу місцевості і по ньому видно
де знаходяться екстремальні точки рішення задачі. В залежності від виду ліній
рівня рельєфи проекції цільової функції на площину параметрів оптимізації
поділяються на котловинний, яристий і неупорядкований.
Точність визначається різними методами. Один з них полягає в обчисленні
відстані від знайденої оптимальної точки А* до справжньої точки оптимуму X
по рівнянню ∆Х = || Хk- X* ||. Це в тому випадку, коли цільова функція в оптимальній зоні нечутлива або малочутлива.
В іншому визначається різниця значень цільової функції у цих точках ∆ƒ=
ƒ(Хk)-ƒ(X)*. Якщо цільова функція окіл оптимумe змінюється мало, то використовують міру похибки ∆Х. Для багатоекстремальних задач використовують міру похибки ∆ƒ.
Числові метоли рішення багатопараметричних нелінійних задач оптимізації зводяться до побудови траєкторії руху до точки оптимуму. В залежності від
рельєфу і виду цільової функцій методи рішення можна поділити на:
методи прямого пошуку, які основані на обчисленні тільки значень цільової функції. До таких методів відносяться методи: сіток, по координатного спуску і випадкового пошуку;
градієнтні методи, в яких використовуються точні значення перших похідних цільової функції ƒ(Х);
методи другого порядку, в яких поряд з першими похідними використовуються також і другі похідні функції ƒ(Х);
Названі методи можна використовувати не тільки для задач пошуку мінімуму цільової функції, а також і при пошуку максимального їх значення заміною цільової функції ƒ(Х) на - ƒ(Х).
4. Приклади застосування математичних моделей технологічних
процесів систем для оптимального керування.
Застосування засобів комп’ютерного моделювання із використанням повних математичних моделей технологічних процесів як одного із сучасних методів дослідження та оптимізації процесів.
Методичні вказівки
У консервному виробництві багато різних технологічних процесів можна
оптимізувати за технологічним або економічним критерієм. Під час розв’язання
задачі оптимізації слід вміти, використовуючи системний аналіз, виділити з технологічної системи потрібний процес, вивчити цільову функцію і параметри
оптимізації та вибрати методи розв’язання задачі.
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Для оптимізації технологічної структури заводу потрібно вміти поставити і
розв’язати багатокритеріальну задачу, а також вміти ухватити рішення і видати
«пораду» у виробництво за даними розрахунків на розробленій моделі або АРМ
технолога.
Наведемо приклади постановки задач оптимізації деяких технологічних
процесів консервного виробництва.
ПРИКЛАД ОПТИМІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
Опис умови задачі
Виконується оптимізація єдиної хімічної реакції з речовинами А і В, де є
пряма і зворотна реакції:

А →← В

Потрібно знайти оптимальну температуру реакції, за якої максимальна кількість речовини А перетвориться у речовину В або навпаки.
Прикладом такої реакції може бути реакція утворення триоксиду сірки з
діоксину сірки, утвореної в результаті спалювання сірки в печі під час сульфітації соку або сиропу (2SO2+O2→2SO3). У даному випадку для сульфітації триоксид сірки непридатний, оскільки значно збільшує вміст золи і спричиняє корозію металів.
Математична модель
Кінетика хімічної реакції описується рівнянням:
r = k·C,
де С – концентрація речовини; k –константа швидкості реакції, що описується рівнянням Арреніуса:

k= A ⋅ e − E / RT ,

Де А- числовий коефіцієнт; Е- енергія активації, залежна від виду реакції
процесу (ендотермічного чи екзотермічного); Т – температура реакції.
Вхідними параметрами моделі будуть початкові концентрації речовин С,
константи активації Е і коефіцієнти процеси А.
Вхідним параметром буде кількість перетвореної речовини r.
Постановка задачі оптимізації
Параметром оптимізації буде температура реакції процесу Т.
Цільовою функцією буде знаходження максимального або мінімального
значення r. Якщо ведеться пошук максимального значення, на параметр оптимізації накладається обмеження за максимально допустимою температурою:
Т<Тмакс.
Цільова функція з урахуванням прямої та зворотної реакцій процесу матиме такий вигляд:

r = A1 ⋅ e− E1 / RT ⋅ C A − A2e− E2 / RT ⋅ CB → max

ПРИКЛАД ОПТИМІЗАЦІЇЇ ПРОЦЕСУ ДИФУЗІЇ ЦУКРУ
Опис умови задачі
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В дифузійному апараті відбувається екстракція цукрози із клітин буряків у
розчин Сб→Ср, де Сб – концентрація цукру в клітинах буряків; Ср- концентрація
цукру в розчині, % до маси буряків. Екстракція виконується за певної температури суміші, що визначає константу k=f(t). Слід знайти мінімальну собівартість
екстракції цукрози з бурякового соку в розчин – дифузійний сік.
Математична модель
Дифузійний апарат об’ємом V, що є об’єктом з розподіленими параметрами, як групу n секцій ідеального змішування (рис.3а). Математичну модель
створимо для першої секції. Входами кожної наступної секції будуть вихідні
параметри попередньої. Математичні моделі кожної секції аналогічні. Вхідними параметрами моделі будуть початкові концентрації цукру в буряковій стружці та у розчині Сб0 і Ср0, %, час перебування суміші в секції τ, с, об’єм секції
апарата Vc, м2, маса переробленої бурякової стружки за добу G, т/добу, температура суміші t, °C.

Рис. 3. Зміна концентрації цукру в дифузійному апараті
Вихідними параметрами будуть концентрація цукру в розчині та у клітинах стружки на виході секції Сб0 і Ср0 (рис.3.б) і витрати на перероблення бурякової стружки в секції, які складаються із витрати на буряки, на обладнання і на
допоміжне обладнання Vб, Vоб, V доп. Всі витрати перераховані в розрахунку на
секцію апарата.
Концентрація цукру в клітинах стружки зменшуватиметься залежно від
швидкості дифузії:

Сб0 − Сб =
kCбτ

,

звідки

Сб0
Сб =
1+τ k

.

Концентрація цукру в розчині на виході секції:

С р =С р0 + (Сб0 − Сб ) ,
а з урахуванням Сб і при Ср0 = 0
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Ср =
Витрати на перероблення буряків

С р0
1+τ k

Vпер =Vб + Vоб + Vдоп ,

де Vб – витрати на бурякову стружку в розрахунку на секцію,
Vб = Ц б ⋅ G ⋅ Сб0 ; Vоб - витрати на обладнання з розрахунку амортизаційних відра-

Ц об ⋅ Vc , Vдоп- витрати на допоміжне обхувань за добу на одну секцію, V=
об
ладнання з розрахунку амортизаційних відрахувань за добу на одну секцію,

Vдоп = Ц доп ; Цб, Цоб, Цдоп – ціна відповідно бурякової стружки за 1 т. обладнан-

ня за об’єм і допоміжного обладнання в розрахунку на секцію.
Постановка задачі оптимізації
Параметрами оптимізації задачі будуть час перебування стружки в секції
апарата τ і температура суміші в секції t. Враховуючи, що температура в моделі
представлена константою дифузії k=f(t), то параметром оптимізації замість t
можна взяти константу дифузії.
Цільовою функцією задачі приймається мінімальна собівартість процесу
екстракції цукрози з клітинного соку в розчин у розрахунку на масу цукру, що
переходить в розчин за добу:

=
R

Vпер
G ⋅Cр

→ min .

З урахуванням значень Vпер і Ср цільова функція матиме такий вигляд:

=
R

1⋅ k
Ц б G ⋅ Cб0 + Ц об ⋅ G + Ц об ) → min ,
0 (
G ⋅ kCб

а після перетворення:


Ц  1
 Ц
+ 1 + об 0 ⋅ (1 + τ k ) → min
R=  Ц б + доп0  ⋅ 
G ⋅ Cб   τ ⋅ k  k ⋅ Cб

Обмеження будуть накладатись на температуру t≤t
танту дифузії k<kmax.

maxі

відповідно на конс-

ПРИКЛАД ФІЛЬТРУВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ
Опис умови задачі
У рамному фільтрпресі з фільтрувальною поверхнею F=60м2 фільтрується
сік з в’язкістю µ, Па·с (рис. 4). На поверхні фільтрувальної перегородки з опором Rn ,м-1 накопичується осад з питомим опором г0, м-2, і об’ємом v0, м3/м3, на
1 м3 фільтрату. Різниця тисків по обидва боки фільтрувальної перегородки ∆Р,
Па, а тривалість вивантаження осаду з фільтра і очищення фільтра становить
τв,с. Визначити оптимальне значення часу одного циклу фільтрування τопт , оп19

тимальну кількість отриманого за цей час фільтрату при максимальній швидкості фільтрування.

Рис.4. Схема фільтрування з утворенням осаду
Математична модель
Процес фільтрації у фільтрі через шар осаду і фільтрувальну перегородку
описується законом Дарсі, згідно якого швидкість потоку пропорційна рушійній силі процесу ∆Р і зворотно пропорційна загальному опору фільтра R.

W
∆P
=
F µ⋅R ,

де W –обємна швидкість потоку, м3/с, W =

(2.1)

∂V
, R – загальний опір фільтра, R
∂t

L0r0 Rп; L0 – товщина шару осаду, м3; V – об’єм фільтрату отриманий за період
фільтрування τ, м3.
З огляду на те, що товщина шару осаду залежить від об’єму фільтрату,
L0F=v0V, рівняння (2.1) матиме вигляд:

∂V
∆P ⋅ F 2
=
∂τ µ ⋅ (r0 ⋅ v0 ⋅V + FRn ) ,

(2.2)

звідки отримаємо:

µ Rn 
 µr v V
=
∂τ  0 0 2 +
(2.3)
 ∂V ,
∆PF 
 ∆PF
Інтегруючи рівняння (2.3) в діапазоні від 0до τ, отримаємо тривалість процесу фільтрування:

=
τ

µ r0 v0 2 µ Rn
V +
V
∆P ⋅ F
2∆PF 2

(2.4)

або у спрощеному вигляді:

=
τ a1 V 2 + a 2 V 2

(2.5)
Середня розрахункова швидкість процесу фільтрування з урахуванням часу
вивантаження осаду з фільтра
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W=

V
τ +τв .

(2.6)

Постановка задачі оптимізації
Параметром оптимізації вибираємо об’єм фільтрату, отриманий за період
фільтрування (V)-X.
Критерієм оптимальності буде швидкість фільтрування (W)-F або

F ( x) =
де а1 =

µ ⋅ r0 ⋅ν 0
2 ⋅ ∆P ⋅ F

2

; a2 =

µ ⋅ Rn
∆P ⋅ F

x
a1 x 2 + a 2 x + a 3 →max,

; a3 = τ 3 .

Також знаходимо оптимальний час фільтрування за формулою (2.5). Накладаємо обмеження на параметр оптимізації x1 < x ≤ x2, де граничні умови за
часом фільтрування х1=0, х2=b.
Розвиток та вдосконалення методів і програмних засобів моделювання і
оптимізації процесів і структур харчових виробництв. Перспективи розвитку і
використання оптимізаційних методів і моделей під час проектування автоматизованого робочого місця технолога консервного заводу і в повсякденні роботі
технолога.
4.ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
1.
Які дисципліни є основою для вивчення дисципліни «Оптимізація
технологічних процесів в галузі»?
2.
Що таке оптимізація і коли вона можлива?
3.
Чому при розв’язанні задач оптимізації не можна обійтись без використання персональних комп’ютерів?
4.
Які етапи потрібно пройти під час розв’язання задач оптимізації?
5.
Чим характеризується етап постановки задачі оптимізації?
6.
Що таке критерій оптимальності? Скільки критеріїв оптимальності
повинно бути під час розв’язання задачі оптимізації?
7.
Які бувають критерії оптимальності?
8.
Що є параметрами стану і оптимізації математичної моделі?
9.
Де у професійній діяльності інженер-технолог може скористатись
методами оптимізації?
10.
Що включає в себе опис постановки задачі оптимізації?
11.
Які є назви задач оптимізації залежно від їх постановки?
12.
Назвіть основні групи методів оптимізації і їх характеристики?
13.
Які задачі розв’язуються за допомогою методів лінійного програмування?
14.
Поясніть особливості постановки задачі лінійного програмування.
15.
Коли задачу лінійного програмування можна розв’язати графічним
методом?
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16.
Які є варіанти розв’язання задачі лінійного програмування залежно
від постановки задачі?
17.
Коли задачі лінійного програмування не мають розв’язання?
18.
Які необхідні умови наявності екстремуму в одно параметричних
задачах оптимізації?
19.
Які екстремуми називаються локальними, які – глобальними?
20.
Що потрібно для відшукання максимуму цільової функції?
21.
Як знайти інтервал невизначеності? Алгоритм пошуку.
22.
Коли цільова функція буває унімодальною?
23.
Які недоліки має метод дихотомії?
24.
В чому полягає метод «золотого перетину»?
25.
Коли закінчуються пошуки оптимуму за методом квадратичної апроксимації Пауелла?
26.
Коли зростає складність розв’язання багатопараметричних оптимізаційних задач?
27.
Яка постановка задачі багато параметричної оптимізації?
28.
Що таке норма вектора параметрів оптимізації?
29.
Як з’являються лінії постійного рівня?
30.
Які є рельєфи ліній постійного рівня?
31.
Як визначається точність розв’язання багатопараметричної задачі?
32.
Які відомі методи розв’язання багатопараметричних задач?
33.
Особливості розв’язання задачі оптимізації градієнтним методом?
34.
Що таке планування експерименту?
35.
Що таке рівні факторів та інтервал їх варіювання?
36.
Для чого потрібна рандомизація дослідів?
37.
Як вибирається напрямок крутого сходження?
38.
Що розуміють під уявними дослідами і для чого вони проводяться?
39.
Скільки і яких допоміжних дослідів треба провести для перетворення факторного експерименту першого порядку в другий?
40.
Які методи оптимізації можуть бути використані для розв’язання
наведених задач?
41.
Послідовність дій при постановці задачі оптимізації технологічного
процесу.
42.
Чи буде постійною оптимальна температура у процесі перебігу хімічної реакції?
43.
За якою моделлю побудована оптимізація процесу фільтрування?
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5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ВИБІР ВАРІАНТУ. ВАРІАНТИ
Студенти-заочники спеціальності технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів виконують одну контрольну роботу. Завдання до контрольної
роботи видає викладач, який проводить лабораторні заняття або роздруковує лаборант за вказаним номером з ПК після виконання лабораторного практикуму на
окремому аркуші, який підклеюється до контрольної роботи. Ті, хто були відсутні на
сесії, з дозволу викладача отримують варіант завдання. номер якого відповідає двом
останнім цифрам номерів їх залікової книжки. 10 варіантів завдань і приклади виконання та оформлення наведені далі. Контрольна робота, де виконано не всі завдання,
не зараховується.
У контрольній роботі програми розв’язання задач студенти складають алгоритмічною мовою, відповідно до блок-схеми алгоритму розв’язання задачі. У
наведених прикладах програми не подані. Графіки функцій і лінії постійного
рівня цільових функцій будуються з використанням пакета програм Mathcad.
Варіанти індивідуальних завдань
ЗАВДАННЯ 1
Варіант 1
Для виготовлення виробів №1 і №2 склад може відпустити на зміну не більше 80 кг металу і 30 кг пластмаси. Витрати металу і пластмаси на один виріб
і їх ціна наведені в таблиці.
Треба спланувати виробництво так, щоб був забезпечений максимальний
прибуток і виробів №1 було виготовлено не більше 30шт., а виробів №2 – не
більше – 40 шт.
Сировина

Відпущено, кг

Метал
Пластмаса

80
30

Виготовити, не більше
Ціна одного виробу,грн

Витрати на один виріб
І
ІІ
2
1
0,5
0,4
40
30
50
30

Варіант 2
З двох видів сировини необхідно скласти суміш, до складу якої повинно
входити не менше 26 одиниць хімічної речовини А. 30- В і 24 одиниці речовини С. Кількість одиниць хімічних речовин, що містяться у складі 1 кг сировини,
а також ціна 1 кг сировини кожного виду наведена у таблиці.
Скласти суміш, в якій не менше потрібної кількості речовини даного виду,
що має мінімальну ціну
Хімічна речовина

Має бути не менше, од.

А
В
С

26
30
24
23

Міститься в 1 кг сировини
І
ІІ
1
4
2
3
3
2

Ціна 1 кг, грн

4

5

Варіант 3
В цеху підприємства вирішено встановити обладнання двох видів, для розміщення якого виділено площі 62 м2 і 100 тис.м2. Ціна комплекту обладнання
кожного виду, а також площа, необхідна для встановлення обладнання кожного
виду, наведені в таблиці.
Встановлення одного комплекту обладнання виду А дає змогу збільшити
випуск продукції на дві одиниці. А виду Б на чотири одиниці. Визначити, скільки обладнання кожного виду слід встановити, щоб забезпечити максимальне
збільшення випуску продукції
Назва ресурсів

Ресурси

Виділена площа, м2

62
100

Сума витрат і ціна,
тис. грн.

Прибуток від реалізації, тис.грн.

Характеристики обладнання виду
А
Б
20
10
10
30
2

4

Варіант 4
В цеху з виробництва глюкозно-фруктозних сиропів слід переробити 500т
пшениці для отримання звичайного сиропу А і сиропу В з підвищеним вмістом
фруктози. Запаси сировини,виділених енергоресурсів для виробництва сиропів,
а також норми їх витрат на 1 т і ціна 1 т сиропу наведені в таблиці.
Визначити скільки сиропу кожного виду необхідно виробити, щоб сумарний прибуток був максимальний.
Сировина
Пшениця, т
Енергоресурси, ис. кВт
Ферменти, кг

Виділено сировини

500
505
800
Прибуток від реалізації 1т сиропу, тис.грн.

Норми витрат сировини (на 1 т сиропу)

А
0,3
0,28
0,35
2,1

В
0,46
0,46
0,8
5,2

Варіант 5
На трьох верстатах - І, ІІ, ІІІ виготовляють продукцію двох видів – Х,Y.
Відомий час виготовлення 1 т продукції на кожному з верстатів, час роботи верстатів при виготовленні продукції і прибуток, одержаний від реалізації 1 т продукції кожного виду.
Скільки потрібно виготовити тон продукції кожного виду. Щоб прибуток
від реалізації був максимальний?
Верстати

Час роботи верс- Час виготовлення 1 т продукції, хв
татів, хв
Х
Y
240
12
30
І
40
25
10
ІІ
120
18
22
ІІІ
Прибуток від реалізації 1 т продук2400
3250
24

ції, грн.

Варіант 6
При виготовленні деталей для ремонту технічного устаткування в майстерні цукрозаводу роблять заготовки з листового металу чотирьох видів – Z1, Z2,
Z3, Z4. Листовий метал отримують двох розмірів – М1 і М2. Ціна одного листа
металу, а також кількість заготовок, які можна вирізати з кожного типу листа і
їх потреба на день роботи заводу, наведені в таблиці.
Скласти план забезпечення майстерні листовим металом обох розмірів з
мінімальними затратами.
Вид заготовки деталі

Потреба в деталях, шт

Кількість заготовок, які можна вирізати з одного листа
МІ
М2
1
2
6
4
3
4
2
2
300
360

26
Z1
84
Z2
66
Z3
38
Z4
Ціна одного листа металу, грн.

Варіант 7
Під час ремонту на заводі бригада виконує теплоізоляцію двох видів трубопроводів. Для їх ремонту надійшло 50 м2 теплоізоляційної вати і 520 м2 покриття. На роботу передбачається затратити 1000 люд/ год. Норми витрат матеріалів і робочого часу на ізоляцію 1 м труби. А також прибуток, що отримає бригада, наведені в таблиці.
Визначити, скільки труб кожного виду повинна ізолювати бригада, щоб
отримати максимальний прибуток
Матеріали і затрати
часу

Ресурси

Ізоляційний матеріал, м3
Покриття, м3
Робочий час,
люд/год

240

Норма витрат на 1 м труби
DІ
D2
0,095
0,165

40
120

Прибуток від ізоляції 1 м труби, грн

1,3
3

1,55
2

40

45

Варіант 8
Завод шампанських вин виробляє сухе та солодке шампанське. Для виробництва продукції підприємству виділені:виноматеріали – 750 дал, коньячний
спирт -70 дал, цукор -65 кг. Норми витрат сировини на виробництво 1 тис. пляшок шампанського наведені у таблиці. Прибуток від реалізації однієї пляшки
сухого і пляшки солодкого шампанського зазначені.
Визначити, скільки продукції кожного виду треба виробити, щоб сумарний
прибуток був максимальним?
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Вид продукції

Кількість сировини

Виноматеріали, дал
750
Коньячний спирт. дал
70
Цукор, кг
65
Прибуток від реалізації однієї пляшки
шампанського

Норми витрат сировини на 1 тис.
пляшок шампанського
сухого
солодкого
80
70
5
10
3
10
22
35

Варіант 9
На консервний завод додатково надійшло 560 т вишні. 40 т абрикос і 600т
яблук, які можуть бути використані для виготовлення компоту «Асорті» двох
видів А і В. Використання фруктів за рецептурою для випуску 1 тис. ум. Банок
компоту обох сортів, а також прибуток від реалізації наведено в таблиці.
Вид продукції

Доставлено доНа 1 тис.ум. банок витрачено,т
датково, т
А
В
560
0,08
0,07
Вишні
540
0,09
0,05
Абрикоси
600
0,05
0,1
Яблука
Прибуток від реалізації 1 тис. ум. банок
700
400
Визначити план випуску обох сортів компоту з урахуванням рецептури і
наявних фруктів за умови отримання максимального прибутку.
Варіант 10
Для виготовлення коробок для пакування рафінаду в цеху роблять заготовки з картону трьох видів М1, М2, М3. Картон отримують двох розмірів К1 і К2.
Ціна одного листа картону К1 і К2, а також кількість заготовок, які можна вирізати з кожного типорозміру картону і їх потреба на день роботи цеху, наведені у
таблиці.
Скласти план забезпечення цеху картоном обох розмірів, щоб затрати на
них були мінімальними
Заготовка

Потреба в коробках на день, шт

300
М1
500
М2
400
М3
Ціна одного листа картону

Кількість заготовок, які можна вирізати з кожного типорозміру
К1
К2
3
1
3
2
1
2
3
4

ЗАВДАННЯ 2
Розв’язати одно параметричну задачу нелінійного програмування методами ділення відрізку пополам і Пауелла (табл. 2)
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Номер варіанту

Екстремум

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
max
max
min
min
min
min
min
max
max
min

Цільова функція
F=
3
1

2 sin 2 x + cos x

x 2 ln( x + 2)
e x 16 − x 2 
( x 2 − x + 1) 2
x 4 + arctg (−0.85 x)
x 2 + 1.2e − x
15 x 2 + (5.8 − x) − sin x + 4
(2 x + 3) / ( x 2 + x + 1)
3 x 2 / ( x 3 + 1, 5)
 (2 − 1) / ( x 2 − x + 10) 

Таблиця 2
Обмеження
4
-1,5≤x≤1,3
-1,1≤x≤-0,1
-3,8≤x≤5,5
1≤x≤3
-4≤x≤5
-2,8≤x≤3,4
-5,3≤x≤5
-1,3≤x≤2,2
-0,5≤x≤2,5
-5≤x≤-0,5

ЗАВДАННЯ 3
Розв’язати задачу нелінійного програмування градієнтним методом. Початкова точка центр діапазону параметрів початковий крок ¼ діапазону кожного
параметра (табл. 3)
Таблиця 3
Номер варіанту Екстремум
Цільова функція F=
Обмеження
1
2
3
4
1
0,5≤x1≤6,5
( x1 − 6) 2 + ( x2 − 10) 2
min
2≤x2≤7
2
0,5≤x1≤10,5
4 x12 + 3 x22 − x1 ⋅ x2
min
-1≤x2≤2
3
0≤x1≤1
4 x12 + 2 x1 x2 + x22 + 2 x1 − 4 x2 + 2
max
0≤x2≤4
4
2≤x1≤9
( x1 − 3) 2 + ( x2 − 5) 2
min
1,5≤x2≤6
5
0≤x1≤6
2( x1 − 4) 2 + 2,5( x2 − 7) 2
max
2,5≤x2≤7,5
6
2
2≤x1≤7,5
x12 − 2 x1 + 2 + ( x2 − 7 )
max
2≤x2≤6
7
1≤x1≤4
х 2 / (1 + х1 ) 2 + х1
max
0,5≤x2≤4,5
8
1,5≤x1≤6
1, 4 x13 + 2,3 х23 − 9, 7 х1 х2 + 2,5
max
0,6≤x2≤4,5
9
0≤x1≤1,5
сos ( x1 + 2 x2 ) + e −0.2 x ⋅ x2
min
0≤x2≤2,5
10
1≤x1≤6
x12 + 2 x12 + x2 − х22
min
2≤x2≤8
1
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Приклади виконання і оформлення контрольної роботи
Приклад 1
Умова завдання
Для випуску двох видів продукції х1 і х2 на підприємстві використовують
чотири види обладнання А, Б, В, Г. показники зайнятості обладнання для випуску кожного виду продукції, прибутку, отриманого від випуску 1 т кожного виду
продукції та кількості наявного подано в таблиці.
Визначити скільки тон кожного виду продукції треба випустити для забезпечення максимального прибутку.
Група обладнанКількість одиЗайнятість обладнання, використоня
ниць обладнання вуваного для випуску 1т продукції
в групі
Х1
Х2
12
4
1,5
А
20
2
5
Б
10
2,5
2
В
5
2
0
Г
Прибуток на 1 т продукції. грн
300
225
Математична постановка задачі
Складемо математичну модель оптимізаційної задачі лінійного програмування.
Цільовою функцією або критерієм оптимальності буде прибуток від реалізації продукції.

F = 300 x1 + 225 x2 → max

На використане обладнання накладається обмеження за його кількістю:
4 x1 + 1, 5 x2 ≤ 12

2 x1 + 5 x2 ≤ 20
2, 5 x1 + 2 x2 ≤ 10
2 x1 + 0 x2 ≤ 5
Вводиться умова невід’ємності параметрів оптимізації: х1≥0 і х2≥0. Обладнання
може бути зайняте повністю або частина його простоювати. Позначимо кількість
одиниць обладнання, не використаного для випуску продукції А, Б, В, Г, відповідно
х3, х4, х5, х6.Тоді не рівності перетворяться на рівності:
4 x1 + 1,5 x2 + х3 =
12
2 x1 + 5 x2 + х4 =
20
2,5 x1 + 2 x2 + х5 =
10
2 x1 + 0 x2 + х6 =
5
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Розв’язання задачі
За значень х3=0, х4=0, х5=0, х6=0 побудуємо в координатах х1, х2 графіки
ліній обмежень параметрів оптимізації.
12 проходить через точки (х1=0, х2=8); (х1=3, х2=0); лінія
Лінія 4 x1 + 1,5 x2 =

10 - через
2 x1 + 5 x2 =
20 - через точки (х1=0, х2=4); (х1=10, х2=0); лінія 2,5 x1 + 2 x2 =
точки (х1=0, х2=5); (х1=4, х2=0); а лінія 2 x2 = 5 - через точки (для всіх х1 х2=2,5).
Таким чином, отримаємо область допустимих значень D, окреслену лініями і умовою, що х1≥0 і х2≥0 (рис.5)
Нанесемо на графік лінію цільової функції при F=0. У цьому разі рівняння
лінії 300х1+225х2=0 проходить через точки (х1=0, х2=0) і (х1=-1,5, х2=2).
Розв’язання задачі може бути одна з кутових точок області допустимих
значень: А, Б, В, Г, Е, найбільш віддалена від лінії цільової функції в напрямку
її збільшення. Обчислимо координати цих точок і значення цільової функції в
них. Для знаходження координати точки розв’яжемо систему рівнянь із рівнянь
ліній, на перетині яких розташована точка.
Для точки А отримаємо:

 х1 = 0

20 координати (х1=0, х2=4)
2 x1 + 5 x2 =

F=0·300+4·225=900
Для точки B отримаємо:
20
 2 x1 + 5 x2 =
координати (х1= 1 1 3 , х2= 3 9 17 )

2,
5
2
10
x
x
+
=
1
2


F= 1 1 3 ·300+ 3 9 17 ·225=1147,06
Для точки C отримаємо:

12
4 x1 + 1,5 x2 =

10 координати (х1=
2,5 x1 + 2 x2 =

2 2 17 , х2= 2 6 17 )

F= 2 2 17 ·300+ 2 6 17 ·225=1164,71
Оптимальним розв’язанням буде розв’язання в точці С. Результатом є випуск продукції х1=2,118 т, х2 = 2,353 т. При цьому буде отриманий прибуток в
розмірі 1164,71 грн.
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Рис. 5. Область допустимих значень цільової функції
Приклад 2
Умова завдання
Розв’яжемо задачу прикладу 1 Симпекс-методом. Для цього запишемо
умову задачі в канонічній формі:
F= 300x1+225x2+0x3+0x4+0x5+0x6→max

4 x1 + 1,5 x2 + 1х3 + 0 х4 + 0 х5 + 0 х6 =
12
2 x1 + 5 x2 + 0 х3 + 1х4 + 0 х5 + 0 х6 =
20
2,5 x1 + 2 x2 + 0 х3 + 0 х4 + 1х5 + 0 х6 =
10
2 x1 + 0 x2 + 0 х3 + 0 х4 + 0 х5 + 1х6 =
5
x1 ≥ 0 і x2 ≥ 0
Таблиця 4

Заповнимо початкову табл. 4. Ключовий елемент аі,k знаходимо на перетині
ключового k-го стовпчика, з найбільшим за модулем від’ємним коефіцієнтом в
рядку F, і ключового 1-го рядка, з найменшим додатнім числом b/ai,k.
Обчислюємо нову таблицю за такими правилами:
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а *l , j

базис у ключовому рядку х6 замінюємо на базис у ключовому стовпчику х1;
на місце ключового елемента ставимо одиницю;
решту елементів ключового рядка перераховуємо за формулою:
= а l , j / а l ,k ;

решту елементів обчислюємо за формулою: а i , j =а i , j − (а i ,k ⋅ a l , j ) / a l ,k
Заповнюємо табл. 5.
Наведена табл. 5 не є оптимальним планом. Оскільки в рядку F є від’ємні
коефіцієнти. Через те знаходимо знову ключовий елемент аl,k і перераховуємо
таблицю за вказаними правилами (табл.6)
*

Таблиця 5

Таблиця 6

План знову не оптимальний, тому знаходимо новий ключовий елемент і,
користуючись ним, перераховуємо нову таблицю (табл. 7).
і
1
2
3
4

Базис

Сбаз

х2
225
х4
0
х6
0
х1
300
Рядок F

300
x1
0
0
0
1
0

225
x2
1
0
0
0
0

0
х3
-0,941
0
8,823

0
х4
0
1
0
0
0

0
х5
0
0
0,706
0
105,9

0
х6
0
0
1
0
0

b

Таблиця 7
b/ai,
k

2,353
4
0,765
2,118
1164,71

У табл. 7 в першу чергу перераховуємо коефіцієнти рядка цільової функції
F. Впевнившись, що отриманий план є оптимальним, що від’ємних коефіцієнтів
в рядку немає, обчислюємо коефіцієнти стовпчика b. Решту коефіцієнтів можна
не обчислювати.
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Результати розрахунків
За таблицею оптимального плану (див.табл.7) робимо висновок, що потрібно виробити 2,118 т продукції х1 і 2,353 т продукції х2. При цьому буде отримано прибуток у розмірі 1164,71 грн. Лишаються невикористаними чотири
одиниці обладнання групи Б (х4=4) і 0,765 одиниці обладнання групи Г
(х6=0,765).
Приклад 3
Для заданої цільової функції F= x2(x-2)(x+1) →min однопараметричної задачі оптимізації інтервал невизначеності [1;2].
Скласти схему алгоритму методу «золотого перетину» (рис. ) і складаємо
за ним програму розв’язання задачі.
В результаті хопт.=1,443; уопт = -2,833.
У середовищі Mathcad будуємо графік функції, що підтверджує отримані
дані (рис.6 )

Рис.6. Схема алгоритму оптимізації методом «золотого перетину»
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Рис.7. Графік зміни цільової функції на інтервалі невизначеності
Приклад 4
Знайти оптимальне значення багатопараметричної задачі нелінійного програмування градієнтним методом з точністю е=0,001. Побудувати лінії постійного рівня цільової функції та нанести на них рух до оптимуму. Для виконання
розрахунків скласти схему алгоритму методу і програму. Початковою точкою
розв’язання задачі вибрати середину поля допустимих значень, а початковий
крок вибрати 0,2 від діапазону зміни параметрів.
Цільова функція:

x12 x22 ⋅ x1
F =+
→ min
4
10

Обмеження на параметри оптимізації: 1,5≤х1≤6,5; 1≤х2≤4.
Розв’язання задачі
Початкова точка розв’язання задачі: х10=4; х20=2,5. Початковий крок дорівнює за х1 h1=0,2(6,5-1,5)=0,5; х2 h2=0,2(4-1,5)=0,6. Значення цільової функції у
цій точці F0=6,5.
Визначимо градієнт F(x)

Тоді

 ∂f ∂f 
∇f =
 ,
,
 ∂x1 ∂x2 

∂ f x1 x22
=
+ ,
∂x1 2 10

x ⋅x
∂f
= 2 1.
5
∂x2

Для першої ітерації нова точка розв’язання обчислюється за формулою:
X1 = X 0 − h ∇ f
Тоді х11=4-0,5(0,5·4+0,1·6,25)=2,687, а відповідно х21=2,5-0,6(0,2·10)=1,3.
Значення цільової функції у цій точці буде F1=2,259, що менше, ніж попереднє
значення. Наступна ітерація виконується із зменшенням кроку на коефіцієнт
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k>1 (приймемо, що k=2). Обчислення закінчуються, коли досягається оптимальне значення з точністю е=0,01, або коли досягається межа допустимої області
параметрів оптимальності.
Будуємо схему алгоритму (рис.8) і складаємо за ним програму розв’язання
задачі. Результати розрахунків наносимо на рисунок з лініями постійного рівня
цільової функції (рис.9). Оптимальне значення буде знаходитись в кутку поля
допустимих значень при х1=1,5 і х2=1 та дорівнюватиме F=0,7125

Рис. 8. Схема алгоритму визначення оптимального значення цільової функції
двопараметричної моделі градієнтним методом

Рис.9. Лінії постійного рівня цільової функції
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